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Aeronáutica as Secretarias ~ e gionais de Emnomia e Finanças da Aeronáutica e dá outras providências - Publicado
no D.O. de 6 e ret. n o de 20-2-7s 128
75.356 - &creto de 5 de fevereiro de 1975 - Autoriza a cessão gratuita de uso de imóvel
a o Iate Clube do Natal, ESdo do Rio Grande do Norte Publicado no D.O. de 6-2-75 ,. 126
75.357 - Decreto de 6 de feveRir0 de 1975 - Dispõe sob?e
a transposição e transformação
de Cargos para Categorias FUAcionais dos Grupos Outras Atividades de Nível Superior NS-900, Serviços Auxiliares SA-800, Serviços Juridicos -
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83-1.100, Outras Atividades de
Nível Médio - NM - 1. oon, Artesanato - ART-700 e Serviços de Transporte Oficial e
Portaria - TP-l.200, do QuadroPermanente da Universidade Federal do Pará, e dá outras providências, - Publicado no D. OI, de 12 de fevereiro
de 1975

127

75.358 - Decreto de 7 de teveíro
de 1975 - Renova por 10 (dez)
anos a concessão outorgada à
Rádio Clube Metrópole Ltda.,

para executar serviço de radiodifusão sonora, em onda média
de âmbito regional, na cidade
de Canoas,
Estado do
Rio
Grande do Sul. - Publicado.
no D. O. de 12 de fevereiro de
1975

129

75.359 - Decreto de 7 de fevereiro de 1975. - Exclui do rela-

cionamento constante do De-

creto nv 51.907, de 19 de abril
de 1963, funcionário incluído no

Quadro de Pessoal do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos - Publicado no D. O.
de 12 de fevereiro de 1973 ." "_ 129
Decreto de 7 de feverei1'0 de 1975 - Aprova o Regulamento para o Instituto de Processamento de Dados e rnrormátdca da Marinha e dá outras
providências. - Pu blicado no
D. O. de 12 de
fevereiro de

75.360 -

1975

'

\

'': .

129

Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências,
Letras e Educação de Presidende Prudente, mantida pela Associação Prudentina de Educação
e Cultura, com sede na CIdade
de Presidente prudente, Estado
de São Paulo. Publicado no
D. Q. de 14 de fevereiro de 1975 131

75.361 -

Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Concede recÇ!nhecimento ao curso de Estudos Sociais da Faculdade de
Ciências, Letras e Educação de
Presidente Prudente, mantida
pela Associação Prudentina de
Educação e Cultura, com sede
na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo..-

75.362 -

Publicado no D. Q. de 14 de fevereiro de 1975
r75.363 - Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Declara a cessação da exploração de servípo
de geração de energia elétrica,
outorga à Companhia paranaense de Energia Elétrica - CQPEL concessão e dá outras providências. - Publicado no D.
O de 14 de fevereiro de 1975 .:'
75.364 - Decreto de 13 de fevereiro de 1975 -' Declara de utilidade
pública para fins de
constituição de servidão administrativa uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão
da centrais
Elétricas de
Goiás S. A. CSLG, no Estado de Goiás. Publicado no D. O. de 14 de fevereiro de 1975
'.' .
75.365 - Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Declar~ de utilidade pública
para fins de
constituição de servidão administrativa, áreas de tera destinadas à passagem de linhas' de
transmissão da Centrais Elétricas de Goiás S. A. - CELG,
no Estado de Goiás, - Publicado no D. O. de 14 de revereide 1975
75.366 - Decreto de 13 de fereretro de 1975 - Dispõe sobre
retificação de enquadramento
de servidor do Quadro único
de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 14 de fevereiro
de 1975
75.367 - Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Retifica o Decreto nc 51.-63, de 19 de dezembro de 1962, que aprovou, em
caráter definitivo, o enquadramento do pessoal do Ministério
da Agricultura, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 14 de fevereiro de 1975 .' _..

132

132

133

134

135

135

Decreto de 13 de íevcretro de 1975 - Fixa o fator
de reajustamento salarial, relativo a fevereiro de 1975. Publicado no D. O. de 14 de rereiro de 1975
136
75 .369 - Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Altera o art. 1'1

75.368 -
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do Decreto nc 73.079 de 5 de
novembro de 1973, que dispõe
sobre o sistema de classificáçâo dos candidatos no Concurso Vestibular para admissão
aos CUrsos superiores de graduçâo. - Publicado no D. O. de
14 de fevereiro de 1975 .... _..
75,370 - Decreto de 13 de fevereiro de 1975 - Institui mecanismo de Coordenação e Acompanhamento dos Programas Especiais do II Plano Nacional
de Desenvolvimento (PND). Publicado no D. O. de H de fevereiro de 1975 ...........•.. _..
75.371 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
classlfícação de cargo em comissão e transpormação de funções gratificadas para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura. - Publicado no D. O.
de 18 de fevereiro de 1975 .. s
75.372 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
transformação de funções gratificadas em cargos em comissão para composição da categoria Direção Superior, do
Grupo. Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro
Permanente do Ministério da
Fazenda. - Publicado no D. O.
- de 18 de março de 1975
_. .
75.373 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975, - Cria a Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRATER, regulamenta dispositivos da Lei nc 6.126, de de
novembro de 1974, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 17 e reto no de 4 de
março de 1975
75.374 - Decreto de 14 de fevevereiro de 1975 - Aprova os novos Estatutos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 17 e reto no de 20 de
de fevereiro de 1975
75.375 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Declara de tn,
teresse social, para fins de de»

136

137

138

139

ô

139

146

XVII
PÁGS.

saproprlaçâo, imóvel rural situado no Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais compreendido na área
prlorítárta de emergência para
fins de Reforma Agrária, de
que tratam os Decretos números 56.795, de 27 de agosto de
1965, 58.716, de 24 de junho de
1966, .fi6.034, de 31 de dezembro
de 1969 e 72.381, de 19 de junho de 1973. Publicado no
D. O. de 17 e reto no de 20 de
153
fevereiro de 1975
75.376 - Decreto de 14 de feveretro de 1975 - Altera o Deereto nc 72.292, de 23 de maio
de 1973. que dispõe sobre a classificação e a transformação
de cargos, funções e encargos
para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do QUadro Permanente do
Ministério da Educação e Cultura. - Publicado no D. O. de
18 de fevereiro de 1975 .......• 154
75.377 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
transformação de cargos em
comissão e funções gratificadas
em funções integrantes da Categoria Direção Intermediária,
código DAI-lll, ao Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quádro Permanente da Universidade Federal do
Pará. - Publicado no D. o. de
18 de. fevereiro de 1975
154

Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio de União a
aceitar a doação de imóvel, em
Rondonópolts - MT, destinado
ao Ministério do Exército. Publicado no D. O. de 17 e reto
no de 20 de fevereiro de 1975 .. 155
75.379 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno urbano, sem' benfeitorias,
situada na Vila Nunes, Vicente
de Carvalho, Município de Guaruja, Estado de São Paulo, destinada à construção de central
telefônica automática definítdva, pela Telecomunicações de
São Paulo S. A. - TELESP.
- Publicado no D. O. de 17 de
fevereiro de 1975
15S
75.378 -
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75.380 - Decreto de 14 de reve;
reíro de 1975 - Renova por 10

(dez) anos a consessão outorgada à Rádio Mlrador Limita-

da, para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda
media de âmbito regional, na

1975

Cidade de Rio do Sul, Estado

de Santa Catarina. - Publlcado no D. O. de 17 de feverei156
ro de 1975
75'.381 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio' Itaí Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média íte
âmbito regional, na Cidade de

Guaíba, Estado do Rio Grande

no Sul. - Publicado no D. O.
de 17 de fevereiro de 1975 .... 157
75.382 - Decreto de 14 de reveTO de 1975 Prorroga o prazo
da autorização concedida pelo
Decreto nc 74.070, de 15 de maio
de 1974, à Companhia norteamericana Geophysícal Servi-

ce Inc. - Publicado no D. O.
17 de fevereiro de 1975
157
75.383 - Decreto de 14 de tevede 1975 - Altera o Regulamento para o Estado-Maior da Armada, aprovação pelo Decreto
nv 66.052 de 12 de janeiro de
1970 e modificado pelo Decreto
nv 73.916, de 5 de abril de 1974.
- Publicado no D. O. de 17 de
fevereiro de 1975
158
75.384 - Decreto de 17 de fevereiro de 1975 - Autoriza o
funcionamento do curso de
Ciências Biológicas da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo. Publicado no Diário Oficial de
18 de fevereiro de 1975
158
75.385 - Decreto de 17 de fevereiro de 1975 ~ Dispõe sobre a
execução do resultado da décima-quarta série de negociações anuais para a formação da
Zona de Livre Comércio, instituída pelo Tratado de Montevidéu - Publicado no Diário
Oficial de 19 de fevereiro de
1975

75.386 - Decreto de 17 de fevereiro de 1975 - Autoriza o Ministro de Estado da Fazen-

PÁGS.

da a formalizar e a garantir,
em nome da União, operações
de crédito externo que especifica - Publicado no Diário
Oficial de 19 de fevereiro de

159

160

75.387 - Decreto de 17 de fevereiro de 1975 - Autoriza a alie-o
nação de imóvel situado em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais - Publicado no
Diário Oficial de 19 de fevereiro de 1975 ..................• 160
75.388 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre
emendas a serem introduzidas
em Lista Nacional, Lista de
Vantagens Não Extensivas outorgadas ao Uruguai e Acordos de Complementação, decorrentes de modificações incorporadas à NABALALC pela
Resolução nv 304 do Comitê
Executivo Permanente da Associação - Publicado no Diário
Oficial de 20 de fevereiro de
1975

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

161

75.389 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
execução do Segundo Protocólo
Adicional ao Ajuste de Complementação nv 16, sobre produtos das Indústrias Químicas
Derivadas do Petróleo, concluído entre
Brasil, Argentina,
Chile, México e VenezuelaPublicado no Diário Oficial de
20 de fevereiro de 1975
162
75.390 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
execução do Oitavo Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação nv 16, sobre produtos das Indústrias Químicas
Derivadas do Petróleo, concluído entre Brasil, Argentina, Chile, México e Venezuela - Publicado no Diário Oficial de 20
e retificado no de 26 de fevereiro de 1975
162
75.391 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
execução do Segundo Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação nv 20 sobre produtos da Indústria de Matérias
Corantes e Pigmentos, concluído entre Brasil, Argentina,
Chile e México - Publicado no
Diário Oficial de 21~de fevereiro de 1975 ..................•. 163
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75.392 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, terrenos abrangidos pelos lotes 2 e 3 da Quadra
XXVII, do Loteamento denominado "Jardim Caxangá" situado no Bairro da Várzea, em
Recife, Estado de Pernambuco,
necessários ao Ministério da
Aeronáutica Publicado no
Diário Oticiat - de 19 de fevereiro de 1975
164
75.393 - Decreto de 18 de tevereiro de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar doação de imóveis,
em Rondonópolis-MT, destinados ao Ministério do Exército
_ publicado no Diário Otictalde 19 de fevereiro de 1975 .... 165
75,394 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada
Rádio Rio Mar Ltda .•
para executar serviços de radiodifusão sonora em onda
curta. na Cidade de Manaus,
Estado do Amazonas - Publicado no Diário Ojicial de 19
~~ . . . 166
de fevereiro de 1975
75.395 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Rio Mar Ltda.,;
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas - Publicado no Diário
Oncuü de 19 de fevereiro de
à

1975

166

75.396 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Educação Rural
de Tefé Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de
Tefé Estado do AmazonaspubÜcado no Diário O jicial de
167
19 de fevereiro de 1975
75.397 - Decreto de 18 de fevereiro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Cultura de Sergipe S,A., para executar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na
Cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe Publicado no Diário O jicial de
19· de fevereiro de 1975
167

XIX

75.398 - Decreto de 19 de fevereiro de 1975 - Altera o Decreto nv 72.222, de 11 de maio ~e
1973, que dispõe sobre a classIficação e a transformaçao de
cargos, funções e e~car_gos para
as Categorias - Díreçao Superior e Assessoramento gupericr,
do Grupo: Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro
Permanente do Departamento
de Polícia Federal, e dá outras
providências Publicado no
Diário Ojicial de 21 de fevereiro de 1975
168
75.399 - Decreto de 19 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre o
Gruço - Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo, do Serviço Civil do Poder Executivo
e dá outras providências - Publicado no Diário otícuü de ~O
de fevereiro de 1975
168
75.400 - Decreto de 20 de fevereiro de
1975 - Concede à
"ALIA - The Royal Jordanian
Airline" autorização para instalar uma Agência Geral de
venda de transporte aéreo no
Brasil - Publicado no Diário
Ojicial de 26 de fevereiro de
1975

172

75.401 - Decreto de 20 de fevereiro de 1975 - Exclui o Núcleo
Colonial do Paracatu, empreendimento da Superintendência do Vale do São Francisco,
da aplicação do disposto na alínea "c", do artigo 27, e do artigo 28, do Decreto nc 59.428, de
27 de outubro de 1966, no que se
refere aos prazos para emancipação de suas glebas - Publicado no Diário Ojicial de 21 de
fevereiro de 1975 .".',....... 172
75.402 - Decreto de 14 de fevereiro de 1975 - Cria a Empresa Brasileira de
Assistência
Técnica e Extensão Rural EMBRATER, regulamenta dispositivos da Lei nc 6.126, de 6
de novembro de 1974, e dá outras providências - Publicado
no Diário Otícuü de 17 de fevereiro e retificado no de 4 de
março de 1975
173
75.403 - Decreto de 20 de fevereiro de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as ações constitutivas do capital das sociedades
anônimas denominadas Hospi-
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e as quotas constitutivas do ca-

pital da
sociedade Serviços
Aéreos Especializados M-édicoHospitalar Limitada - Publicado no Diário O ticuü de 20 de
fevereiro de 1975
75.404 - Decreto de 20 de fevereiro de. 1975 - Retifica o Decreto nv 75.007, de 29 de novembro de
1974, que abre à
Presidência da República e ao

173

Ministério da Marinha, o crédito suplementar de Cr$ .....
377.400.500,00 - Publicado no
Diário Oficial de 21 de fevereiro de 1975

174

75.405 - Decreto de 21 de fevereiro de 1975 - Altera o Decreto n« 75.096, de 20 de dezembro
de 1974, que
dispõe sobre a

classificação de cargos e transformação de encargos de gabinete para as Categorias Direção
Superior e Assessoramento Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Qua~
dro Permanente do Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis Publicado
no Diário Oficial de 24 de fevereiro de 1975
175

Decreto de 24 de fevereiro de 1975 Extingue as
Coudelarlas de Campo Grande
(MT) , Rincão (RS), Tindiquera (PR) e Pouso Alegre(MG), e dá outras providências - Publicado no Diário
Oficial de 25 de fevereiro de
1975
175
75.407 - Decreto de 24 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre o
prosseguimento da II Etapa do'
Plano Nacional de Combate à
Febre Aftosa e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 25 de fevereiro
de 1975
176
75.408 - Decreto de 25 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre a
representação do Governo Federal nas reuniões a que se refere o artigo 21' da Lei Complementar nc 24, de 7 de-janeiro de 1975 - Publicado no Diário Oficial de 26 de fevereiro de
1975
176

75.406 -

Decreto de 25 de fevereiro de 1975 - Convoca a V
Conferência Nacional de Saúde
e dá outras providências - Publicado no Diário Oficial de 26
de fevereiro de 1975
177
75.410 - Decreto de 25 de fevereiro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências Contábeis da Faculdade de
Ciências Contábeis e Administração de Empresas, mantida
pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara Publicado no. Diário Oficial de
26 de fevereiro de 1975 . . . . . . 177
75..409 -

tal Nossa Senhora da Conceição S.A., Hospital Fêmina S.A.
e Hospital Cristo Redentor S.A,

Decreto de 25 de fevereiro de 1975 - Autoriza o
funcionamento das habilitações
em Enfermagem Médico-Cirúrgica e em Licenciatura do
Enfermagem
e
Curso
de
Obstetricia, da Escola Paulista de Enfermagem, mantídar
pela Sociedade Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São:
Paulo - Publicado no D. Q.
de 26-2-75 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 178
'75.412 - Decreto de 25 de fevereiro de 1975 - Concede reconhecimento da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
"Santana", mantida pelo Instituto Santanense de Ensino
Superior, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São
Paulo. Publicado no D. O.
de 26-2-75 .
178
75.413 - Decreto de 25 de fevereiro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Estudos Sociais da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Duque de Caxias, mantida pela
Fundação Educacional de Duque de Caxias, com sede na Cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D.O. de 2G-2~75. 178
75.414 - Decreto de âõde fevereiro de 1975 - Autoriza o furrcionamento do curso de Educação Artística da Faculdade
de Música Santa Marcelina,
mantida pela Associação Santa Marcelina, com sede. na Ci-
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75.415 - Decreta de 25 de fevereiro de 1975 - Declara de
utilidade pública e interesse social área de terra abrmpida
pelo projeto
de
Ir'rigac5o
'cCustúdia". no Municioio de
Custódia, Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O.
de 26-2-75 ..................
179
os
... 41fi - Decreto de 25 de fevereiro de 1975.
Fixa a distribuicão de frações privativas
o ~
mmis
.
...dos Oficiais do E x h cito em cada Arma e ?o QMB,
por postos, a vigorar 3. partir
de 25 de dezembro de 1974. 180
7s.417
-Decreto de 26 de feve..
reiro de 1975 - Autoriza a cessão gratuita dos terrenos que
menciona. situados em Arapoti, Estado do Paraná. - Publicado no D.O. de 27-2-75.. 182

-

~

75.418

- Decreto
.75

de 26 de fe-

.......

182

75.419 -Decreto
de 26 à e fevereiro de 1975 - Extingue o
Consulado honorário em Trier
e cria Consulado honorário em
Mainz, na República Federal da
Alema,nha. - Publicado n o
D . O . de 27-2-75 ............ 183
75.420 - Decreto de 26 de fevereiro de 1975 - Declara de utilidade pública, Para fins d e
desapropriação, área de terra
necessiria a construczo da
subestação denominada ' T i r a "
cicamirim",
da
Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 27 de
fevereiro de 1975 ............. 183
75,421 - Decreto de 26 de fevereiro de 1975 - Autoriza o
Governo do Estado do Parás
através da Secretaria de Estado de Educação e cultura. e
sob a denominação da RBdio
Educativa. do Pará. a instalar
uma estação de radioriifusão
sonora em onda tropical, c i m

ilicddo no
de 27-2-75 ............. 185
75.422 - Decreto de 26 de fevereiro de 1975 - Declara de
utilidade Dública. vara Iins de
desapropr;ação, 'uma área de
terreno urbano, sem beufeitorias, sit,uada n a Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo,
destinada a construção d e prédio Dara instalacão da sede ria
Diretoria Regional da Empres a Brasileira de Correios e Teléerafos naauele Estado - Pu185
blicado no D.O. e 27-2-75

.....

75.423 - Decreto de 26 de fevereiro de 1975 - Outorga concessão a Rádio Televirãó Srasil
Oeste Ltda., para estabelecer
uma estacão de radiodifosão sonora ern'onda tropical, na Cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
D.O. de 27-2-75 ............ 186
75.424 - Decreto de 27 de fevereiro de 1975 - Autoriza a
instituição de servidão de solo,
em favor de concessão rie lavra.
- Publicado no D.O. de 38 de
fevereiro de 1975 e ret. no de
.~
5-3-75 ........................
187
75.425
Decreto de 27 de fesnvereiro de 1975 - DisnRe
~.
bre o euuuadramento rio servidor da Estrada de Ferra Central do Brasil. - Publicado no
D.O. de 27-2-75 ............. 199

-

....

-

75.426
Decreto de 27 de fevereiro de 1975 - Altera os limites da Reserva Xavante d e
Pimentel Barbosa, fixados no
anexo do Decreto no 65.212, de
23 de setembro de 1969. com a,
redação dada Pelo Decreto namero 65.405, d e 13 de outubro
de 1969. - Publicado no D.O.
de 28-2-75 e ret. no de 24-3-75 200

-

75.427
Decreto de 27 de fevereiro de 1975 - Autoriza a
cessão, sob o regime de aforaniriito. dos terrenos de nm'in h a e acrescidos que menciona, situados no Estado do Ceará. - Publicado no D.O. d e
28-2-75
302

......................
~~~
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25.428 - Decreto de 27 de fevereiro de 1975 ~ Autoriza o

funcionamento do curso

de

Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social

de Barra Mansa, mantida pela
Sociedade Barramansanse de
Ensino Superior com sede na
Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro..- Pu-

blicado' no D.a. de 28-2-75 ., 202
75.429 - Decreto de 27 de fevereiro de 1975 - Dispõe sobre

condições especiais de crastamenta do pessoal de entidades
da administração federal indireta e fundações, para o Governo do Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D.a. de
28-2 e reto no de 5-3-75 ..... 202

75.430 -

Altera o Anexo II e dá

nova redação ao artigo 22 do
Decreto nv 71. 733, de 18 de
janeiro de 1973, que regulamenta a Lei nv 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dísoôe so-

deu reconhecimento a curso da
Universidade de Passo Fundo,
com sede na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D.O.
de

3-3-75

206

75.434 - Decreto de 28 de fevereiro de 1975 - Concede à
Cimentos do Brasil S. A. CIBRASA o direito de lavrar
calcário no Município de Capanema, Estado do Pará. Publicado no D. O. de 3-3-75 207
75.435 - Decreto de 3 de março
de 1975 - Dispõe sobre retificação de enquadramento de
servidores do Ministério da
Educacão e Cultura e dá outras provídênvías. - Publicado no D. O. de 4-3-75
207
75.436 - Decreto de 3 de marco de 1975 - Dispõe sobre a
transformação de cargos em comissão em funções de confiança' para a composição das Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior da
Tabela Permanente da Superintendência Nacional da Marinha Mercante e dá outras
providências. - Publicado no

bre a retribuição e direito do
pessoal clvíl e militar e serviço da União no exterior. Publicado' no D. O. de 28-2 e reto
no de 5-3-75 . .••............ 203
D. O. de 5-3-75
20B
75.431 - Decreto de 28 de fe75.437 - Decreto de 3 de marvereiro' de 1975 - Dispõe soço de 1975 - Autoriza o funbre a transposição e transforcionamento do curso de Admimação de cargos para Catenistração da
Faculdade
de
gorias Funcionais dos Grupos:
Administração de São Paulo,
Outras Atividades de Nível Sumantida pela Sociedade Civil
perior (NS-900),
Artesanato
Ateneu Brasil, com sede na
(ART-700), Serviços Auxiliares
Cidade de São Paulo, Estado
(SA-800), Outras Atividades de
de São Paulo. - Publicado no
Nível Médio (NM-100Q) c SerD.O. de 4-3-75
209
viços de Transporte Oficial e
Portaria (TP-1200), do Quadro
75.438 - Decreto de 3 de marPermanente do Estado-Maior
ço de, 1975 - Reduz tempodas Forças Armadas, e rtã ourariamente as alíquotas do Imtras providências. - Publicado
posto sobre Produtos Indusno D.O. de 4 e reto no de 6
trializados incidentes sobre
de .março de 1975
205
têxteis. - Publicado no D.O.
de 3-3-75 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
75.432 - Decreto de 28 de fevereiro de 1975. - Revoga o
75.439 - Decreto de 3 de março
Decreto que concedeu à Bausch
de 1975 - Altera o Decreto nc
& j.omb do Brasil Ltda., au75.027, de 3 de dezembro de
torização para funciona!' na
1974, que dispõe sobre a classiRepública Federativa do Braficação de cargos e. transforsil. - Publicado no D. O. de
mação de encargos de Gabine4-3-75 . ........•............. 206
te para as Categorias Direção
Superior
e Assessoramento Su75.433 - Decreto de 23 de feperiores, da Tabela Permanenvereiro de 1975 - Retifica o
te do Instituto Brasileiro de
Decreto ns 73.141., de 12 de
Desenvolvimento Florestal e dá
novembro de 1973, que conce-
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outras providências. - Publicado no D. O. de 6 de março de 1975
210
75.440 - Decreto de 3 de março de 1975 - Concede autorização às empresas Delta Maríne Drilling Company e Perbrás
- Empresa Brasileira de Perfurações Ltda. para executarem trabalhos de' perfuração de
poços na plataforma continental, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. PEI'ROBRAS.
- Publicado no D. O. de 5 de
março de 1975
".... 211
75.441 - Decreto de 5 de março
de 1975 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou
instituição de servidão de passagem, em favor da Petróleo
Brasileiro S.A. - PEI'ROBRAS
imóveis e benfeitorias necessários à ampliação da Fábrica de
Asfalto de Fortaleza, situados
no Município de Fortaleza, no
Estado do Ceará. - Publicado
no D. O. de 6 de março de 1975. 211
75.442 - Decreto de 5 de março
de 1975 - Extingue a Escola de

Veterinária do Exército, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 6 de março
de 1975
75 .443 - Decreto de 5 de março
de 1975 - Autoriza estrangeiros

212

a adquirirem direitos sobre os
terrenos que menciona. - Publicado no D. O. de 6 de mar-

ço de 1975
75.444 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Dispõe sobre a estru-

212

tura básica do Ministério do
Interior e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
7 e reto no de 12 de março de
1975

213

75.445 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Dispõe sobre os Con-

selhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 7 de março de 1975 220
75.446 - Decreto de 6 de março
de 1975 _ Altera o artigo 21',
do Decreto nc 73.711, de 1° de
março de 1974. - Publicado no
D. O. Ele 7 de março de 1975 220

75.447 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Autoriza o funcionamento da Fscola Superior de
Tecnologia de Crtciúma, mantida pela Fundação Educacional
de Crfciúma, com sede na cidade de Crtciúma, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 7 de março de 1975 221
75.448 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Cone ede reconhecimento dos cursos de Engenharia Elétrica e de Matemática
da Escola de Engenharia e do
Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. - Publicado no D. O. de 7 de março de
1975

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

221

75.449 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de E<5tudos sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de varginha mantida pela Fundação
de Ensino e pesquisa do Sul de
Minas, com sede na cidade de
Varginha, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de
7 de março de 1975 ... . . . . . . . 221
75.450 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Concede reconhecimento do curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Franca, com sede na
cidade de Franca, E.,stado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 7 de março de 1975 222
75.451 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Declara sem efeito
o Decreto no 58.144, de 4 de
abril de 1966, que concedeu a
Sebastião de Faria o direito
de lavrar quartzo, feldspato e
caulim. - Publicado no D. O.
de 7 de março de 1975
222
75.452 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Concede à Mineradora Montita Ltda. o direito
de lavrar minério de manganês
no Município de Alexánía, Estado de Goiás. - Publicado no
D. O. de 7 de março de 1975 22-2Decreto de 6 de março
de 1975 - Concede a INEL Industrial Extrativa Ltda. o direito de lavrar silex no Muni- ~
cípio de Gravatal, Estado de

75.453 -
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Santa Catarina. -

Publicado

no D. O. de 7 de março de 1975 223
75.454 _ Decreto de 6 de março
de 1975 _ Declara sem efeito
o Decreto 1119 43.863, de 9 de
junho de 1958, que concedeu à
Empresa de Caolim Limitada

o direito de

lavrar argila. _

Publicado no D. O. de 7 de
março de 1975
75,455 - Decreto de 6 de março
de 1975 - Declara a caducida-

224

de da concessão outorgada a
José Feliciano Baptista Netto
para lavrar mármore no Muni-

cípio de Corumbá, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
D. O. de 7 de março de 1975 '. 224
75.456 - Decreto de 6 de março
de

1975 -

Dispõe

sobre

a

transformação de função gratificada em função de confiança para a composição da Categoria Direção Superior da
Tabela Permanente do EstadoMaior das Forças Armadas e

dá outras providências. _ Publícado no D. O. de 170 de março de 1975
'.
75.457 - Decreto de 7 de março
de 1975 Altera dispositivos
do Decreto número 75.403, de
20 de fevereiro de 1975, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 7 de março
de 1975
75.458 - Decreto de 7 de março
de 1975 - Autoriza a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que menciona
situado na cidade do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
de 10 de março de 1975
75.459 - Decreto de 7 de março
de 1975 - Altera o Decreto no
72.259, de 11 de maio de 1973,
que dispõe sobre a clastffcação
de cargos e transformação de
função para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Quadro Permanente do Ministério
dos
Transportes. - Publicado no
D. O. de 10 de março de 1975
75.450 - Decreto de 7 de março
de 1975
Renova por 10
(dez) anos a concereão outorgada à Rádio Difusora de Cuiabá Ltda., para que a Funda-

225

225

226

226
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çâo Bom Jesus de Cuiabá passe a executar serviço de radíodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade
de CUiabá, Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D. O.
de 10 de março de 1975
75.461 - Decreto de 7 de março
de 1975 - Dispõe sobre o Grupo-Planejamento do Serviço Civil da União, e dá outras providências. Publicado
no
D. O. de 10 de marpo de 1975
75.462 - Decreto de 10 de março
de 1975 Dispõe sobre a
transformação de funções gratificadas e a criação de funções para a
composição da
Categoria Direção Intermediária do Grupo Direção e Assistência Intermediária, do Quadro
Permanente do EstadoMaior das Forças Armadas, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 11 de
março de 1975
75.463 - Decreto de 10 de março
de 1975 - Constitui a. Empre'sa de Processamento de Dados
da Previdência Social _
DATAPREV, aprova seu E..statuto e dá outras providências.
-Publicado no D. O. de 11 e
reto no de 13 de março de 1975
75.464 - Decreto de 10 de março
de 1975 - Promulga a Convenção
Constitutiva da União
Latina. - Publicado no D. O.
de 11 de março de 1975
75.465 - Decreto de 11 de março
de 1975 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição doe servidão administrativa, uma faixa de terra destinada a passagem de linha de
transmissão da Companhia de
Eletricidade do E~tado da Bahia - COELBA, no Estado da
Bahia. - Publicado no D. O.
de 12 de março de 1975 ..... ,
75.466 - Decreto de 11 de março
de 1975 - Exclui cargo que indica, do Quadro de Pessoal .Parte Permanente - do Ministério da Agricultura. Publicado no D. O. de 11 de março de 1975
75.467 ~ Decreto de 11 de março
de 1975 - Concede à Empresa

227

227

229

230

235

236

236
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de Minérios Alto Gironda Limitada o direito de lavrar mármore no Município de Cachoeiro do Itapemtrrm, Estado do
Espírito Santo. - Publicado no
D. a. de 12 de março de 1975.
75.468 - Decreto de 11 de março
ço de 1975 - Dispõe sobre a
Estrutura Básica do Ministério
das Minas e Energia e dá outras providências - Publicado
no D.O. de 14 de março de
1975. .
75.469 - Decreto de 11 de março de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, ao imóvel que menciona, situado no Estado da Guanabara - Publicado no D. a.
de 12 de março de 1975 ....
75.470 - Decreto de 12 de março de 1975 - Dispõe sobre a
composição do Colégio de vogais da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro
Publicado no D. a. de 13 de
março de 1975
75.471 - Decreto de 12 de março de 1975 - Dispõe sobre
transposição de cargos para
Categorias Funcionais dos Grupos Outras Atividades de Nível Superior (NS-900), Artesanato (Art. 700) e Outras Atividades de Nível Médio (NM1.000), do Quadro Permanente
do Hospital das Forças Armadas, e dá outras providências
- Publicado no tr.o, de 14 de
março de 1975.
75.472- Decreto de 12 de março de 1975 - Aprova os Estatutos da Empresa Pública Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e dá outras providências - Publicado no D.a.
de 13 de março de 1975
75.473 - Decreto de 12 de março de 1975 - Dispõe sobre o
pagamento da gratificação de
representação por exercício no
Gabinete da Secretaria Geral
do Conselho de Segurança Nacional - Publicado no D. a.
de 13 de março de 1975
75.474 - Decreto de 13 de março de 1975 - Altera a denominação da Comissão Intermímsterial
para
Faciliação
do
Transporte Aéreo Internacional
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para Comissão Nacional para a
Facilitação do Transporte Aéreo Internacional e dá outras
providências - Publicado no
D. a. de 14 de março de 1975 247
237

238

240

242

242

243

247

75.475 - Decreto de 13 de março de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União a
aceitar doação de im6veis em
Cruzeiro do Sul - AC, destinados ao Ministério do Exército - Publicado no D.a.· de 14
e ret. no de 20 de março de
1975
249
75.476 - Decreto de 13 de março de 1975 - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Cultura de Feira de Santana Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional, na Cidade de Feira de
Santana, Estado da Bahia
Publicado no D.a. de 14 de
março de 1975
249
75.477 - Decreto de 13 de março de 1975 - Promulga o Acordo sobre Transportes Aéreos
Brasil-Guiana - Publicado no
D.a. de 14 e reto no de 20 de
março de 1975
; 249
75.478 - Decreto de 14 de março de 1975"- Regulamenta a
Lei nv 6.184, de 11 de dezembro de 1974, que dispõe sobre
a integração de funcionários
públicos nos quadros de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações, e
dá outras providências - Publicado no D.a. de 17 de março de 1975
250
75.479 - Decreto de 14 de março de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Imembuí S.A.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na Cidade de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul - Publicado no D.a. de 17 de março
de 1975
264
75.480 - Decreto de 17 de março de 1975 - Transfere do Departamento de Aguas e Energia
Elétrica de Minas Gerais, para
a Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. - CEMIG, con- ~
cessão para distribuir energia
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elétrica no Estado

de

Minas

Gerais - Publicado no D.a. de
18 de março de 1975
75.481 - Decreto de 17 de março de 1975 - Declara de utili-

264

dade pública e interesse social
área de terra abrangida pelo
Projeto de Irrigação "Banabutu-Morada Nova". nos Municípios de Quixadá, Morada No-

va e Limoeiro do Norte, Esta-

do do Ceará - Publicado no
rr.o, de 18 e reto no de 20
de março de 1975 . . . . . . . . . . 265
75.482 - Decreto de 17 de março de 1975 - Declara de utili-

dade pública e interesse social,
para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, áreas de
várseas abrangidas pelo Projeto de Energia do Baixo São
Francisco, situaãas em Município do Baixo São Francisco,
nos Estados de Alagoas e Sergipe - Publicado no D. a. de
18 e reto no de 20 de março
de

1975

ço de

268

75.483 - Decreto de 18 de março de 1975 - Dispõe sobre a
execução do Terceiro Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação no 18, sobre Produtos da Indústria Fotográfica,
concluído entre Brasil, Argenti ~
na, México e Uruguai - Publicado no D. O. de 20 de março de 1975

269

271

1975

75.488 - Decreto de 18 de março de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Estudos
Sociais da Faculdade de Educação e Ciências Humanas
"Prof. Laerte de Carvalho",
mantida pelo Centro de Estudos Unificados Bandeirante,
com sede na cidade de Santos,
Estado de São Paulo - Publicada no D.a. de 19 de mardo de

75.484 - Decreto de 18 de março de 1975 - Dispõe sobre a
criação de funções de confiança para a composição da Categoria Direção Superior, do
Grupo Díreçâo e Assessoramento Superiores, da Tabela
Permanente do Hospital das
Forças Armadas e dá outras
providências - Publicado no
D. a. de 20 de março de 1975 270
75.485 - Decreto de 18 de março de 1975 - Dispõe sobre a
criação de funções para a composição da Categoria Direção
Intermediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do
Hospital das Forças Armadas,
e da outras providências - Publicado no D. a. de 20 de março de 1975

75.486 - Decreto de 18 de março de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências da Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras de Caçador, mantida pela Fundação
Educacional do Alto vale do
Rio do Peixe, com sede na cidade de Caçador, Estado de
Santa Catarina - Publicado no
D; a. de 19 de março de 1975 271
75.487 - Decreto de 18 de março de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Letras da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com sede na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo - Publicado no D. a. de 19 de mar-

1975 ..... . . . . . . . . . . . . .

271

272

75.489 - Decreto de 18 de março de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagorta
da Faculdade de Educação e
Ciências Humanas "Prof. Laerte de Carvalho", mantida pelo Centro de Estudos Unificados
Bandeirante, com sede na cidade de Santos, Estado de São
Paulo - Publicado no D. a. de
19 de março de 1975
272
75.490 - Decreto de 18 de março de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Física da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Farias Brito",
mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura,
com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo Publicado no D.a. de 19 de
março de 1975
273
75.491 - Decreto de 18 de março de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Direito da
Universidade Federal de Santa
Maria, no Estado do Rio Grande do SUl - Publicado no
D.a. de 19 de março de 1975 273
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75.492 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Concede reconheci-

mento ao curso de Estudos Sociais do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mantido pela Sociedade Propaga;dera Esdeva, com sede na CI-·
dade de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no o,o . de 19 'de março de

273
1975
..
75,493 - Decrete de 18 de març.o
de 1975 - Concede reconheci-

mento ao curso de Letras do
Ensino Superior de Jm7- de
Fora, mantido pela Sociedade
propagadora Esdeva, com sede
na Cidade de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 19 de
março de 1975
,. 274

75.494 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Concede reconheci-

mento ao curso de Artes Práticas do Centro de Ensino Superior de JUiZ de Pc-a, com
sede na Cidade de Juiz ~e
Fora, Estado de Minas Gerais
_ publicado no D. O. de 19 de
março de 1975
' 274
75.495 - Decreto de 18 de mai·ç.o
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências do
Centro de, Ensino Superior de
Juiz de Fora. mantido pela
Sociedade propagadora Esdeva,
com sede na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais
_ publicado no D.a. de 19 de
março de 1975 .. ,
, .. , . 274
75,496 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Concede reconheci-

menta ao curso de Ciências
Contábeis da Faculdade de Ci··
ênoías Contáveis e Admíntstvatévas, mantida pelo Instttuto
Cultural Newton Paiva Ferreira, com sede na cidade de
Belo Horizonte, Estado de MInas [Gerais - Publicado no
D.a. de 19 de março de 1975 275
75.497 - Decreto de 18 de març?
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Fílosofía da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos mantida pela Sociedade Visconde
de São Leopoldo, com sede na
cidade de Santos, Estado de
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São Paulo.
Publicado no
D.a. de 19 de março de 1975 275
75.498 - Decreto de 19 de março
de 1975 - Autoriza o funcíonamento do curso de Ciências
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Camilo Castela Branco", com sede na Cidade de São Paulo. Estado de
São Paulo. - publicado no
D, O. de 19 de março de 1975 276
75.499 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Concede reconheci-

mento ao curso de Psicologia
da Universidade Federal da
Bahia, com sede em Salvador,
Estado da Bahia. - Publicado
no D.a. de 19 de março de

1975
276
75.500 - Decreto de 18 de ma,co
de 1975 - Concede reconheci-

menot ao curso de Ciências
Econômicas do Instituto Superior de Ciência!'> Aplicadas,
com sede na Otdade de Limeira' Estado de São Paulo.
_ publicado no D. O, de 19
de março de 19-75
. . . . . . . .. 276
75.501 - Decreto de 18 de ma ~ço
de 1975 - Eleva o consulado
em Paramartbo à categoria de
Consulado-Geral. - publicado
no D,O. de 19 de março de
1975
75 . 502 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Concede reconheci-

277.

menta ao curso de Administração da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas,
com sede na cidade de Belo
Horizonte. Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de
19 de março de 1975
". 277
75.503 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Educação
Artística da Faculdade de Música "Sante Cecília" mantida
pela Sociedade Educadora e
Instrutora de Plndamonhangaba, com sede na Cidade de
Píndamonhangaba, Estado de
São Paulo. Publicado no
D. O . de 19 de março de 1975 .. 277
75.504 - Decreto de 18 de março
de 1975 - concede reconhecimenta ao curso de Formação
de Professores para as Discl-.'
plinas profissionalizantes do
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Ensino de 2Çl grau do Centro

de Educação Técnica do Instituto Americano ;te> Lins, com
sede na Cidade de Lins, Estado de São paulo. - Publt .

cado no D.U, de :i.9 de março
de 1975

278

75.505 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Concede reconheci-

mento ao curso de Matemática
da Faculdade de Filosofia, Ci-

ências e Let...as, mantida pelo
Instituto
Cultural
Newton
Paiva Ferreira, com sede na

Cidade de Belo Horizonte, Es-

tado de Minas Gerais. blícado no D. O.
março de 1975

de

Pu.,
19 de

278

75.506 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Autoriza o funcio-

namento

do curso de

Artes

Práticas da Faculdade de Fi ,
losofía, Ciências e Letras de
'I'atui, mantida pela Associação

de Ensino 'I'atuiense. com sede
na Cidade de Tatuí, Estado de
São Paulo. Publicado no
D. a. de 19 de março de 1975 278
75.507 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Autoriza o funcionamento do CU~So de Ciências
Biológicas da Faculdade de
Biologia e Psicologia Maria
'I'hereza, mantida pelo Instituto de Ciência e Tecnologia
Maria 'I'hereza, com sede na
Cidade de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro. publicado
no D.a. de 19 de março de
1975 '"
" 279
75.5'Ü8 - Decreto de 18 de março
de 1975 - Regulamenta a LBi
n« 6.168, de 9 de dezembro de
1974, que criou o Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. - Publicado no
D. a. de 19 de março de 1975 279
75.509 - Decreto de 18 de março
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DECRETO N.o 75.184 JANEIRO DE 1975

DE

3

DE

Dispõe sobre enquadramento de servidores do Ministério do Trabalho,
e dá outras providências.

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
GEISEL
Arnaldo Prieto

ERNESTO

o Presidente da República,

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

DECRETO N' 75.185 - DE 3 DE
JANEIRO DE 1975

9,9, da Lei n.v 4,345, de 26 de 'unho

de 1964, e o que consta do Processo
n.? 125-71, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam enquadrados, a partir de 29 de junho de 1964, no nível
22.C, o cargo de Contador, código
TC-302.17.A, ocupado por Jayro Car-

doso Junqueira; no nível 22.C, o cargo de Cirurgião-Dentista, código ...
TC-901.18.B, ocupado por wolney
Wanderley de Queiroz; no nível 21.B,

o cargo de Cirurgião-Dentista, código
TC-901.18.B, ocupado por Antônio
José Nunes de Souza; e no nível
20.A, o cargo de Cirurgião-Dentista,
código TC-901.17.A, ocupado por Nabuco Dosonor Ferraz de Lima.
Art. 2.° As vantagens financeiras
decorrentes da execução deste Decreto vigoram a partir de 1.0 de JU~
nho de 1964.
Art. 3.° O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos runcionários abrangidos pelas disposições
deste Decreto, expedindo tais titulas
aos que não os possuírem.
Art. 4.Q A despesa decorrente da
execução deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Mínístérío do Trabalho.

Declara ae utilidade pUblica, para
fins de desaproprzaçáo,area de. terTa desttnaaa a amplzação da sebestação sete Pontes, aa compasvua
BrasUetTa de Energia Elétrica CBEE, no Municipio de Sâo Goaçclo - Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando du aanouição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da constituição,
e o disposto no artigo 151, letra "b",
do Código de Aguas, e no Decretc-Ieí
nc 3.365, de :n de Junho de 1941, tendo em vista o que consta do processo
MME 702.834-74,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
a área de terra destinada a ampnação
da subestação Sete Pontes, da Companhia Brasileira de Energia Elétr':'ca
- CBEE, no Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 21,1 A área de terra referida no
artigo IÇl, compreende aquela constante da planta nv BX-8K-32065,
aprovada pelo Diretor da Divisão de
Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica no processo l\["~v.Ig
702.834-74, e assim descrita: área de
propriedade atribuída à Benefícíên-
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cia Portuguesa, que tem início 110
marco nv "1", situado na linha de
arruamento da citada Rua Dr. P01·~
cíúneula e no limite da propriedade
da CBEE; deste marco, mede, 8lU li-

nha reta 28,00 m, confrontando-se
com a R{ra Dr. Porcíúncula, vai ao
marco nv "2", neste ponto, faz deftexâo para a esquerda, formando um
ângulo interno de 839 17', e mede, em

linha reta, 57,00 m, controntandc-se
com o remanescente do imóvel desmembrando, até encontrar o marco
de nc "3"; deste, com deflexâo para
a esquerda e ângulo interno de 90°
DO', mede, un linha reta 28,00 li, limitando-se, ainda, com remanescente
do "imóvel desmembrando, até o marco .nc "4"; fazendo deflexão para a
esquerda e com ângulo interno de
90Q'· DO', mede 54,00 m, confrontandose com propriedade da CBEE, até
atingir o marco nv "1", onde teve tmcio esta descrição e formando um ânguIo interno de 969 43', com área to-

Art. 3° Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica CBEE a promover a desapropríaçâc
da referida área de terra, na forma
da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956. fica
a exproprtante autorizada a ínvccar
o caráter de urgência no processo de
desapropriação, para fins de ímissâo
de posse da área de terra e benfeitorias abrangidas por este Decreto.
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 3 de janeiro de 1975;
da Independência e 879 da
República.
1549

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

tal de 1.554,00 mâ.

DECRETO N<:' 75.186 -

DE

3

DE JANEIRO DE

1975

Dumõe sobre a cnação d2 tunçõe:; para a composição das Categorias Direção
intermediária e Assistência Intermediária do Grupo Direção e AssisUncia Intermediárias. do ç-uuno permanente do Ministério da. Marinha.

O Presidente da República,
usando da atrfbuiçà.. que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição.
e tendo em vista disposto no artígc 7.°, da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro
de 1970; no artigo 1.0, da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973; e o
que consta do Processo DA8P-7. 577, de 1974,
DECRETA;

Art. 1.0 São c-tadas, na forma do Anexo I, as funções integrantes das
Categorias Direção Intermedíárta, código DAI-1H, e Assistência Intermediária, código DAI-1l2, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do
Quadro Permanente do Minísté- da Marinha, inclusive mediante a transformação dos cargos em -omíssã- e das funções gratificadas constantes da
"situação anterior" 10 mesmo Anexo.

i.,

Art. 2.° As atrlbuíções dos ocupantes das funções de Assistente, de que
trata este Decreto, são as dcscntas no Anexo II.
Art. 3.° Ficam suprimidos o cargo em comissão e as funções gratificadas
relacionadas no Anexo lII.
A:t. 4.° As transíotmações e supressões de que tratam, respectivamente,
os artigos 1.0 e 2.° deste Decreto somente se efetivarão com a publicação dos
atos de provimento das funções correspondentes, constantes da "situação
nova", do Anexo L
. Art. 5.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendídas pelos recursos ovçamentâríca próprios do Ministério da Marinha.
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Art. 6.° Este Deereto entra-á em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 3 de
República.

ianeiro de 1975; 154.° da Independência e 87.° da

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azeve,to Hetininq
João Paulo dos Reis o euoeo

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. (Suplemento)
de 7 e republícado no de 9-1-75.
DECRETO N." 75.187 DE
JANEIRO DE 1975

6

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação. terreno situado no Distrito de Belém Novo,
município de Porto .Hegre, Estado
do Rio Grande do Sul, necessário
ao Ministério da Aeronáutica.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "a", e 6.° do Decreto-lei
n,v 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:

Art. 1.0_Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o terreno situado no Distrito de Belém Novo, ~unicipio de Porto Alegre,
Estado do RlO Grande do Sul, de propriedade do Sr. Júlio Brunelli, com
uma área de 420.000,00 m2 (quatrocentos e vinte mil metros quadradosj ,
tudo conforme processo protocolado
no Ministério da Aeronáutica sob o
número 50-01/5152/73, onde se encontram a planta e o Laudo de Avaliação
do referido terreno.
Art. 2.° O terreno de que trata ,J
artigo anterior será destinado ao Ministério da Aeronáutica para instalação do Aeroclube do Rio Grande do
Sul e implantação de aeródromo.
Art. 3.° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto," na forma do
artigo 10, do Decreto-lei n,« 3.365, de
21 de junho de 1941, correndo as despesas à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 4.° Na forma do artigo 15, do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho

de 1941, alterado pela Lei n." 2.786,
de 21 de maio de 1956, a presente desapropriação é declarada de urgência,
para efeito de imediata Imissão de
posse.

Art. 5.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

J.

Araripe Macedo

DECRETO

N.O 75.188 - DE
JANEIRO DE 1975

?

DE

Dispõe sobre a criação de Funções de
Confiança para composição da;; Categorias de Direção SuperiOr e Assessoramento Superior, do Grnt.Ja Direção e Assessoramento Suoertoree
da Tabela Permanente do Instituto
Nacional de Alimentação e Nuiriçiio,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto 710 artigo
4.°, do Decreto-lei n.v 900, de 29 de setembro de 1969. no artigo 9.°, da Lei

~~ ~~~i~~' ~.~, 6dadeL€~e~~~~~4~e d~!J712ci
de dezembro de 1970, no artigo 3.°, da
Lei n." ti .185, de 11 de dezembro de
1974, e, ainda, o que consta do Processo n.v DASP - 5.613, de 1974,
DECRETA

Art. 1.° Ficam criadas, na forma
do Anexo r, as funções de confiança
Integrantes das Categorias Direção
Superior, Código LT-DAS-I01, e A$;3essoramento Superior, Cód. LT-DA8 ·1fJ2,

6

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

do Grupo Direção e Assessoramento

que consta do Processo MM:E número

Superiores, da Tabela Permanente do
Instituto Nacional de Alimentação e

604.508174,

Nutrição (INAN).

Art. 2.0 O provimento das funções
de confiança de direção super tor,

compreendidas no Anexo I deste Decreto, é da competência exclusiva do
Presidente da República, na forma do
artigo 5.°, do Decreto D.O /1.235, de
10 de outubro de 1972, cabendo ao

Presidente do INAN expedir os atos
de nomeação para as funções de assessoramento superior, de acordo com o
artigo 11 do mesmo Decreto.
Art. 3.° As despesas decorrentes da
aplícaçãc deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários
próprios do IN AN .

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em cont.rátro.
Brasília, 6 de janeiro de 1975;
154.... da Independência e 87." oa

República.

ERNESTO

GEISEL

Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 1" do
presente decreto foi publicado no
D. O. de 7-1-75.

DECRETA

Art. 1." Ficam autorizadas as empresas canadenses North way Survey
Corporation, Barringer Research Limited, Terra Survey Limited e Sctntex Surveys Limited a participarem
de atividades de aerolevantamentos
geofísicos, magnetométrtcos e cíntt..
Iotométrtcos com o Departamento JS;acíonal da Produção Mineral - D~PM,
na região centro-oeste, em área compreendida entre os paralelos 50S e
169S e meridianos 48QW e 51QW. pelo
prazo de 3 <três) anos.
Art. 2.° Será concedida admissão
temporária, nos termos do Decretolei n.s 37, de 18 de novembro de 1966,
ao material e equipamento pertencentes às empresas referidas '10 artigo
anterior.
Art. 3.° Será dispensado tratamento especial e príorrtárto, previsto 110
Decreto n.« 61.324, de 11 -te cotembro de 1967, à bagagem dos técnicos e
pilotos pertencentes às empresas referidas no art. 1.0 deste Decreto e ac
Geological Survey of Canadá.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 6 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO

DF.:CRETO N." 75.189 - DE 6 DE
JANEIRO DE 1975
Autoriza a participação das empresas
canadenses que menciona em atividades de aerolevantamento compreendidas no Projeto de Pesquisas dos
Recursos Minerais da Região Gentro-Oeste do Brasil, em CDnSOnâl1·
cia com os termos do Acordo 1 nternacional ceieoraao entre r:t Agênma
Canadense de Desenvolvimento internacional e o Departamento N:1cional da Produção Mineml
DNPM, e dá outras uroviaéncins,

o Presidente da República,
usando da atribuição quehe confere
o artigo 81, item rrt, da Constf tuíçâo,
e de acordo com o inciso I, 10 artigo
7.", do Decreto n.v 71.267, -íc 25 de
outubro de 1972, e tendo em vista o

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Shigeaki Ueki
Antonio Jorge correa

DECRETO N° 75.190
JANEIRO DE

~ DE

7

DE

1975

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Licenciatura em Ciências e Licenciatura em Ciências Biológicas da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Rio Claro, na cidade de
Rio Claro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n- 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Estadual de Educação de São Paulo
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nv 499~74, conforme consta do Processo no 223.604~74 do Mtnístérío da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamenta dos cursos de Licenciatura em
Ciências e Licenciatura em Ciências
Biológicas, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Rio Claro, com
sede na cidade de Rio Claro, Estado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.191 - DE 7 DE
JANEIRO DE 1975
Autoriza o funcionamento dos cursos
de Estudos Sociais e de Ciências da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, mantida pela Fundação de
Ensino e Pesquisa de ttaiuoâ, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n- 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo ne 254.315~74, do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamonto dos cursos de Estudos Sociais
e~:
Ciências (lícencíaturas de 19
grau) da Faculdade de l:c~itosofia, Ciências e Letras, mantida pela Fundação de Ensino e pesquisa de Itajubá,
com sede na cidade de Itajubé, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRE'l'O N' 75.192 _
JANEIRO DE 1975

DE

7

DE

Altera dtspOsitivos do Decreto número 60.521, de 31 de março de 1967,
que estabelece a Estrutura Bás!.(:11
de Organizaçáo do Ministério da
Aeronáutica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição.
e nos termos dos artigos 46, 145 e 146,
do Decreto-lei nc 200, de 25 de tevereíro de 1967, alterado pelos Decretos-leis nss 900, de 29 de setembro dI}
1969 e 991, de 21 de outubro de 1969.
DECRETA:

Art. 19 O item lI, do artigo 59 f! OS
artigos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 7.2.
do Decreto n« 60.521, de 31 de março de 1967, alterado pelos Decretos
nca 65.450, de 17 de outubro de 1969
e 65.576, de 21 de outubro de 1969,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art . 59 ...
! I - órgãos de Direção serorial:
Departamento de Aviação Civil:
Departamento de Pesquisas fi
Desenvolvimento.
Art. 65. O Departamento de
Pesquisas e Desenvolvimento ....
(DEPED) é o órgão de Direção
Setorial do Ministério da Aeronáutica incumbido de assegurar a
consecução dos objetivos da P'JH"
ttca Aeroespacial Nacional nos se..
teres da Ciência, da Tecnologia e
da Indústria.
Art. 66. O Departamento de.
Pesquisas e Desenvolvimento é
constituido de:
- Direção Geral;
- Centro Técnico Aeroespacial;
- Campos de Lançamento de
Foguetes.
Art. 67. A Direção Geral do
DEPED é constituída de:
- Diretor-Geral;
- Conselho Técnico de .êerunáutica e Espaço;
- Subdepartamento de Planejamenta e Controle;
- Subdepartamento T é c nícoCientífico;
- Gabinete;
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- Inspetoria Setorial;
- Comissão de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos .
Parágrafo único. O Díretor-Geral do DEPED é Oficial General
do Quadro de Oficiais Aviadores.

da Ativa,

do

Posto

de Tenente

Brigadeiro.

Art. 68. O Centro Técnico Aeroespacial
(CTA),
diretamente
subordinado ao Diretor-Geral do
DEPED é o órgão que tem por
nalídade realizar, diretamente, mediante convênios, contratos e/ou
ü-

outras formas de cooperação e !ntercâmbío:
I - pesquisas, desenvolvimento

e outras atividades ligadas aos assuntos aeronáuticos e espaciais
nos setores da Ciência e 'I'ecnorogia;

II _ fomento. coordenação e
apoio as atividades índustriaía dos
setores aeronáuticos e espaciais no
país, bem como exercer atividades
de homologação nos referidos setores; e
lU - promoção e estimulo pa~
ra qualificação profissional, visando o fortalecimento do Poder Ac-

roespacíal .

Art. 69. Os Campos de Lançamento de Foguetes, diretamente
subordinados ao Diretor-Geral do
DEPED, tem por finalidade fornecer o apoio necessário à realízaçâc
das atividades aeroespaciais realizadas no Pais, em observância ao
fixado na Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades zspacíais .
Art. 70. O Conselho Técnico de
Aeronáutica e Espaço (CONTAE)
é o órgão Consultivo do DiretorGeral para os assuntos de deernvolvímento Cientifico, Tecnológico
e Industrial, compreendidos nas
atribuições do DEPED.
Art. 71. O Subdepartamento de
Planejamento e Controle, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, é o órgão encarregado do orenejamento integrado de programas e projetos do âmbito do
DEPED, bem como de seu acompanhamento, em estreita coordenação com o Subdepartamento
Técnico.
Parágrafo único. O Chefe do
Subdepartamento de Planejamen..

to e Controle é Oficial General,
do Quadro de Oficiais Avíadores
ou Engenheiros, da Ativa, do Posto de Brigadeiro.
Art. 72. O Subdepartamento
T é c níco-Científíco,
dtretament.c
subordinado ao Diretor-Geral, r o
Orgao encarregado dos .ssuntos
pertinentes ao campo aeroespacial
e referentes:
I - à qualificação técnica e elentifica de pessoal;
U - à pesquisa e desenvolvimento técnico-cientifico;
lU - ao fomento da Indústria;
IV - às atividades de HOID.;IOgação de produtos e Serviços;
V - à mobilização industrial.

Parágraro único. O Chefe do
Subdepartamento 'I'écníco-Clenttrico é Oficial General, do Quadro
de Orícíaís Aviadores ou Engenheiros. da Ativa, do Posto de Erfgadeíro" .

Art. 29 Fica suprimida a alínea 4lJ.
do item V do artigo 5Q do Decreto
no 60.521, de 31 de março de 195'L
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, teve ..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de UYi5;
da Independência e 87Q da
República.

154Q

ERNESTO GEISEL
J. Araripe Macedo

DECRETO

N° 75.193 DE 7 DE
JANEIRO DE 1975

Altera dispositivo do Regulamento do
Centro Técnico Aeroespacial, aprovado pelo Decreto -n« 68.874, de 5 de
julho de 1971.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e tendo em vista o artigo 46,
do Decreto-lei n'' 200, de 25 de tevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1° O artigo 22 do Regulamento
do Centro Técnico Aeroespacial ...
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(CTA), aprovado pelo Decreto número 68.874, de 5 de julho de 1971, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. Os Diretores dos Institutos' exceto o Reitor do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA),
são Coronéis do Quadro de Oficiais
Aviadores ou Engenheiros, da Ativa,
da Aeronáutica".
parágrafo único. A função de Reitor é desempenhada por um professor
do ITA, designado pelo Ministro da
Aeronáutica, por proposta do Diretor
do CTA".
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de janeiro de 1975;
154° da
Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N."

75.194 ~ DE 7 DE

JANEIRO DE 1975

Aprova o Regulamento para o serviço
de Auditorit da Marinha.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81 item III da Constituição e
de conformidade com o artigo 2.° do
Decreto n.s 74.044, de 10 de maio de
1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para o Serviço de Auditoria da
Marinha que a este acompanha, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Brasília, 7 de janeiro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henninç

REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
DE AUDITORIA DA MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1.0 O Serviço de Auditoria da
Marinha (SAMAl, criado pelo Decreto
n.? 74.044, de 1(\ de maio de 1974, &1terado pelo Decreto n.v 75.138, de 23
de dezembro de 1974 é o órgão integrante do sistema de apoio do Ministério da Marinha que tem por finalidade coordenar, orientar e executar
os assuntos referentes a Auditoria, no
âmbito do Ministério da Marinha.
Art. 2.° Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao SAMA:
I ---:" Assessorar e orientar as OM da
Marinha quanto aos assuntos referentes a Auditoria.
II Elaborar manuais e normas
técnicas de Auditoria, a fim de propiciar a aplicação dos procedimentos
fixados em legislação específica, visando à maior eficiência dos controles internos da receita e da despesa
das OM da Marinha.
III - Conhecer a legislação especifica referente a assuntos de Audttorta.
IV - Organizar e manter atualizada biblioteca contendo Leis, normas
técnicas, regulamentos, resoluções do
Tribunal de Contas da União e demais publicações que digam respeito
a assuntos referentes a Auditorta ,
V - Elaborar o Programa Geral de
Auditoria da Marinha, submet.é la à
aprovação do Secretario-Geral da Marinha e controlar a sua execução.
VI - Estudar e sugerir modífícaçôes em normas ou regulamentos, com
vistas a corrigir falhas ou deficiências
dos Sistemas de Contabilidade e ue
Administração Financeira do Ministerio da Marinha relacionadas com as
atividades de Auditoria.
VII - Manter registro de todos 05serviços de Auditoria executados.
VIII ~ Manter entendimentos com
o Tribunal de Contas da União sobre
assuntos de Auditoria"
.IX - Promover a Iormacão de Auditores especializados, no âmbito do
Ministério da Marinha.
X ~ Emitir pareceres técnicos r~
ferentes a assuntos de Auditoria.
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XI - Manter atualizado o rol de
responsáveis por dinheiros, valores e

e Quadros, de acordo com a Tabela

bens públicos no âmbito do Ministério
da Marinha.
XII - Executar a Auditoria de To-

IV - Praças do OPA ou do CPSCFN,
de acordo com a Tabela de Lotação.

mada de Contas e a Auditoria Sistemática, de acordo com o Programa
Geral de Auditoria.
XIII - Executar a Auditoria Espe-

cial, de acordo com a determinação
do Ministro da Marinha, através do

Secretario-Geral da Marinha
XIV <litoria.

Emitir Certificados de nu-

III -

Oficiais dos diversos Corpos

de Lotação.

V - Funcionários Civis do Quadro
de Pessoal Civil do Ministério da Marinha, de acordo com a lotação numérica respectiva.
VI - Pessoal civil de outra origem,
admitido de acordo com a legislação
em vigor.
Parágrafo umco. O pessoal sera
nomeado ou designado de acordo com
a legislação em vigor.

Art. 6.° O Regimento Internado
SAMA preverá as suas funções gratificadas, a fim de serem criadas na.
forma da legislação em vigor.

CAPÍTULO II

Da. Organização
CAPÍTULO IV

Art. 3." O SAMA é subordinado à
Secretaria-Geral da Marinha.
Art. 4.° O SAMA, dirigido por um
Diretor (SA-Ol), auxiliado por um
Vice-Diretor (SA-02) e por um Gabi-

nete (SA-03) e assessorado por um

Das Disposições Gerais

Art. 7.° Este Regulamento será completado por um Regimento Interno,
elaborado e aprovado de acordo com
as normas em vigor.

Conselho Técnico (SA-04), compreenCAPÍTULO V

de três Dívlsões, a saber:
1

Divisão

de

Planejamento

Das Disposições Transitórias

{SA-lO) .

II - Divisão de Orientação e Coordenação (SA-20).
IH - Divisão de Auditoria (SA-30).
Parágrafo único. O SAMA dispõe de
uma Secretaria (SA-OS) e de uma Seç ã c de Serviços Gerais (SA-06), diretamente subordinadas ao Vice-Dire-

tor.
CAPÍTULO IH

Do Pessoal

Art. 5.° O SAMA dispõe do seguinte

'pessoal:

! VI

I - Um Ofír-lal-General, da Ativa
- Diretor.
II - Um Oficial-Superior, da Ativa
~ Vice-Diretor.

Art. 8.° Dentro de noventa dias,
contados a partir da data da publicação do presente Regulamento em Boletim do Ministério da Marinha, o Diretor do SAMA submeterá à apreciação do Ministro da Marinha, via Secretário-Geral da Marinha, DiretorGeral do Pessoal da Marinha e Chefe
do Estado-Maior da Armada, o projeto de Regimento Interno, elaborado
pelo SAMA.
Art. 9.° O Diretor do SAMA nca
autorizado a baixar os atos necessàrios à adoção das disposições do presente Regulamento até que seja aprovado o Regimento Interno. -- Gereuia
Azevedo Henning, Ministro da Marinha.
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DECRETO N° 75. 195 -

DE

DO PODER EXECUTIVO

8

DE

JANEIRO DE 1975

Declara de

utilidade PÚbUcu,

para

fins de desapropriação pele Compa-

nhia Siderúraica Nacional. áreas de

terras situadas em Santa cruz, Estado da Guanabara.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe Cmfere
o artigo 81., item III, da Constituição,

tendo em vista o disposto no artí go
3". do Decreto-lei n« 3 002 de .30 de

janeiro de 1941, e de acordo com o
Decreto-lei n'' 3.365 de 21 de .unno
de 1941, artigo 5°, alíneas a, fi e p,
tlECRETA:

Art. 10 São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação Dela Companhia Stderúrmca Na-

cional, as áreas de terras e respectl vas benfeitorias. inclusive

8.':;

áreas

cedidas a terceiros em virtude de lei,
ou obieto de domínio útil sltuu-ías
em Santa Cruz, Estado da Guanabara
com os Iímítes e caractertstícas adiante descritos:
I ~ Area de terra com 9 075, Of)Om2,
aproximadamente, de propriedade (la
Fundacã.: Abrigo do Cristo Redentor,
situada no denominado "Campo do
Roma", em Santa Cruz,
Estado da
Guanabara. comp-eendida entre o C3,nal de São Francisco e o canal do
r ,
-r'vada ao Sul
pelo mar,
entre as embocaduras dos
reretidoa
canais, e ao Norte pelo lado Sul da
taí -a pertencente à Rede Fe rovlária
1;<'ed" ai (ramal de Mangaratlba), desde a ponte rodo ferroviária sobre o
canal de São Francisco. até a ponte
,,(
"'t sobre o canal do Guandu;
II - Area de terra com .'
.
; .500. OOOm2, aproximadamente, pertencente a diversos proprtetá.rios, situa ia em Santa Cruz, Estado da
G-uanaba a. compreendida entre o caDal r-jp São Francisco e a Estrada da
Reta do Rio Grande. parte ela a-ee
conhecida como "Campo rjp dão Mtguel", entre a antiga Estrada do
Aterrado de Itaguaí
ratual Estrada
João XXIII) e a faixa de -íomínio da
Estrada Federal BR-101 (Rio ~- Santos). definida .elos seguintes Ilmites:
ao Norte pelo lado Sul da faixa. de
domínio da BR-10!, da ponte sobre o
canal de São Francisco ao viaduto
sobre a Estrada da Reta do TItO Grande; a Leste, pelo lado Oeste da .aíxa
de domínio da Estrada da Reta cio

~io

Grande desde o viaduto ela ....•

BR 101, até a Estrada do Aterrado de
Jtaguaí (atual Estrada João XXIII);
'o Sul pelo lado Norte "'Cl h:v~'t oe

domínio da Estrada do Aterradc ue
Itaguaí (atual Estrada João XXIII),
desde o cruzamento desta com a Fstra-Ia da Reta elo Rio Grande até o
canal de São Francisco (ponte rodoferroviária sobre esse canal); a Oeste
pelo Canal de São Francisco, desde a
ponte rodo-ferroviária até a ponta da
BR-101 sobre esse canal.
Art. 20 Destinam-se as áreas discriminadas no artigo antetícr à implantação de uma usina stde-úrcíoa eàs necessárias instalações industriais,
armazéns, pátios e esc-lró-ios. vias deacesso e comunicação interna. C0UStrução de vilas operárias, -eaidêncías,
escolas e outras edificações para atividades sociais e assistenciais P, -iuatsquer outros serviços e attv' -tactea correlatas, podendo a util 1 n ,-,ro<> ,.., 08.." referidas áreas, para as ftnarfdades
indicadas, fazer-se também por empresas subsidtártw da ,-..".. . . . n .. "'hia Siderúrgica Nacional.
Art. 3 0 A expropriante, na exccução dos trabalhos p nhra'" (le quetrata o presente Decreto, poderá invocar, para efeito de Imissão provísória na posse, de parte 0U da L,lcali·
dade das áreas. a tn-gênoia a que se
referem. o artigo 15 e seus p a-agrafos,
do Decreto-leí n- 3 365. ele 21 de
junho de 1941. com a redacão dada
pela Lei nv 2.786, de 21 d-e maio de
1956.
Art. 40 Este Decreto «nt-atâ em
vigor na data de sua oubt'cacão. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 87." da.
República.
ERNESTO GEISEL

Severo Fagundes Gomes
L. G. tio Nascimento e Silva

DECRETO N° 75.196JANEIRO DE

DE

8

DE

1975

Concede a cerâmica Perto Fer, eira
Ltda. o direito de lavrar argila no'
Município de Deecalaxuia, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conre-.
re o artigo ai, item lII, da Constitui-
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ção, e nos termos do artigo 43, do
Decreto-lei nv 227, de 28 de fevereiro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA

Art. 1° Fica outorgada a Cerâmica
Porto Ferreira Ltda. concessão para
lavrar argila em terrenos de propriedade de Ernesto Peripato e outros, no
lugar denominado Bairro do Laranjal, Distrito e Município de Descalvado, Estado d-e São Pa;).lo, numa
área de quarenta e um hectares onze
ares e oitenta e oito cenbiares
.
(41,1188ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a rr.il novecentos e setenta e cinco metros ....
(1. 975m),
no rumo verdadeiro de
trinta e três graus dez minutos sudoeste (33°10'SW), do canto sudoeste (SW) da ponte sobre o Córrego
Paiolzinho ou Olaria, da Estrada de
Rodagem SP-215, que liga Porto Ferreira. a Descalvado e São Carlos e os
lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e trinta e seis metros e oitenta centímetros (536,80m),
sul (8); setecentos e sessenta e seis
metros (766m), oeste (W,.
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorga-ta mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51, do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, t-ão expressamente mencionadas neste Deereto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 51.726, -Ie 1B de feveretra de 1963, e a Resolução nc 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear:
b) o concessionário fica. obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei nv 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá
por
titulo este Decreto, que Será transcrí-

to no Livro C - Registro dos Decretos

de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades VIzinhas
estão sujeitas à servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artcgo 59, do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

822.511-69).

Brasília, 8 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.197 ._JANEIRO DE 1975

DE 8 DE

Declara de interesse socvllJ pm a fins
de desapropriação, imóveis rurme situados nos Municípios de tjnai e
Bonfínópotis de Minas no Estado de
Minas Gerais, em poliquno com-preendido na área prioríuma ele Re7õrma Açrãria, de que tratam os
Decretos números 56.795, de 27-8-65,
58.716, de 24-6-66, 66.034, de
31-12-69 e 72.381, de 19-6-73.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item lII, e 161,
§ 2°, da Constituição, e nos termos
dos artigos 18, letras a, b e e 20, inciso VI, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-lei 554,
de 25 de abril de 1969,
â

DECRETA

Art. 1° É declarada de interesse social, para fins de desapropriação, nos
termos dos artigos 18, letras a, b, e
d e 20, inciso VI, da Leí nv 4.504, de
30 de novembro de 1964, uma área
de terras, medindo 11.792,00 hecta1"eS, de propriedade de João José de
Moura (Lote n'' 1, com área de 512.80
hectares), Benedito Pereira dos Santos (Lote n- 2, com área de 1.235,90
hectares) Maria Luiza Cordeiro Costa e outros (Lote nv 3, com área de
4.082,00 hectares) e Jefferson Martins Ferreira e outros (Lote nc 4, pom
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área de 5.961,30 hectares), aítuada nOS
Municípios de tjnai e Bonfânõpohs de
Minas, no Estado de Mmas Geraís .
Parágrafo único. Os Iímítes e confrontações do polígono a. que se refere este artigo, com a área to~l de
11. 792,00 hectares, são os -eguíntes:
- Partindo de um ponto na burra do
córrego "Riachinho" com o :tio. Pr~
to, segue, pelo córrego do "Rlachl:
nho" e acima, na direção Oe-ste, ate
o marco n'' 56, e depois até o de número 59, em confrontação com os terrenos do Espólto da Famfha Cordeiro; segue, à drr eíta, confrontando com
os terrenos do $1'. Romualdo da Silva Neiva, passando pelo marco número 60, na direção Noroeste até o
marco n- 50 e, à direita. are o córrego denominado "Pontinha" ou "Barriguda" e, por este abaixo, até a barra com o Rio preto; -taí segue, a esquerda, pelo Rio Preto acima, confrontando com os terrenos de Romualdo da Silva Neíva, até a narra deste Rio com o córrego denominado
"Rodule'ro'": desta barra, segue, na
direção NE. p-Io córrego do Roduletro
até sua cabeceira, confrontando com
os terrenos do Sr. Antônio Borges:
com ". mpRm~ confrontacão, e na m.<>t;ma direção NE, passando pelo marco
nv PP-57. segue até a .iascente do
córree-. -tenomínado "Furados" e. por
este abaixo, até sua barra com o rio
Canabrava; daí segue a. direita, eonfronte nrlo com os terrenos de Be-tedito Francisco de Souza, neto rio Canabrava até a confluência com o córrego denominado "Veredas das Pedras" e, por este acima, até o marco
n- 100; continua, passando pelos marcos 95, 90, 85, 80, 52 e 51, dai confronbando com os terrenos do Sr.
Jefferson Martins Ferreira, pelo córrego da Mamoeíra, segue até a confluência com o Rio Preto no marco
PP - O e, à direita. Rio Preto acima, até atingir o ponto inicial, ou
seja, confluência do córrego Ríachínho com o Rio Preto.
Art. 2° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ._ ....
INCRA fica autorizado a oromover a
desapropriação dos imóveis rurais de
que trata o presente Decreto, i.a forma prevista no Decreto-lei ne 554, de
25 de abril de 1969.

Art. 3° Este Decreto

en~rar~

em vi...

gol' na data de sua publlc:.a.ça?,.revo-

gadas as disposições em contrnrto ,
Brasília, 8 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 37° da
República.
ERNESTO GEISEL
Alysson paulinellt

DECRETO N° 75.198 -

DE 8 DE

J ANElRO DE 1975

Dispõe sobre o Serviço da conta Bm-:
prego e Salário do Ministério do
Trabalho e dá outras -nrcanâénctae.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e \T, da
Constituição, e tendo em vista. o dís-osto na Lei n'' 6.187, -íe 16 de dezem10 de 1974,
DECRETA:

Art. 1° O Serviço da C...nta Em,,:.
prego e Salário ,(SCES), criado pele
Decreto-lei n- 226, de 28 de fevereiro
de 1967, é integrado à Secretaria Ue'al do Ministério do Trabalho, a partir de 1 de janeiro de 1975. nos ter...
mos da Lei n- 6.187, de 16 de dC?.eU14
bro de 1974.
Art. ~o A organização e a competência do Serviço da Conta Emprego
Salarío, bem como as atrlbuíções do
pessoal respectivo, serão üxadas no
Regimento da Secretaria Geral do
Mínístérío do Trabalho.
D

Parágrafo único. Ficam mantidos
o funcionamento e a organização
atual do Serviço da Conta Emprego
Salário, até que seja expedido o ato
de que trata este artigo.
Art. 3° A movimentação, no Banco do Brasil, de 113 (um terço) da
Conta Emprego e Salário, a que se
refere a alínea b, do § 1°, do artigo 9°,
da Lei ns 4.923, de 23 de dezembro
de 1965. será efetuada pelo SecretárioGeral do Ministério do Trabalho, ou
servidor por ele expressamente deslgnado, em assinatura conjunta com o
dirigente do Serviço da r.nnta Emprego e Salário.
Art. 4° O Secretário-Geral do Míntstério do Trabalho baixará as Ins-
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ta metros (440 m), sul (S); quinhentos e vinte e quatro metros (524 m) ,
oeste (W); quatrocentos e quarenta
metros (440 nu, norte (Nl.
Parágrafo único. Fica estabelecido
para esta concessão uma área de proteção com uma superftcle de quatrocentos e oitenta e dois bectares, onze:
ares e quarenta e quatro centíares . ~
(482,1144 ha). delimitada por um poERNESTO GEISEL
lígono irregular, que tem um vértice
a cento e vinte e quatro metros (124
Arnaldo Prieto
m), no rumo verdadeiro de qutnze
João Paulo dos Reis VeUo$o
graus noroeste (l5"NW·,. .10 n-arco
cravado na extremidade noroeste
(NW) da Barragem da Usina do RiDECRETO N9 75.199 - DE 8 DE
beirão Agua Quente e os lados? parJANEIRo DE 1975
tir desse vértice, os seguintes comprtRetifica a concessão de lat'ra c-utorga- mentos e rumos verdadeiros sessenta
da à Companhia Thermas do Rio e sete metros (67 m) , norte (N); cinqüenta metros (50 m). oeste (W); ses-'
Quente pelo Decreto n° 69.142, de
senta e cinco metros t65 rm, norte
30 de agosto de 1971.
(N); quarenta metros {40 m), oeste
(W); cinqüenta metros t 50 In). norte
o Presidente da Repúb'Ica,
(N); trinta e cinco metros :35 mj ,
usando da atribuição que lhe contere oeste (W); cinqüenta metros (50 m),
o artigo 81. item IH, da Constituição, norte (N) ; trinta metros (30 m), oeste
nos termos dos artigos 43 e 66, ê 2.°, (W); cinqüenta metros (50 m). norte
do Decreto-lei n." 227, de 28 de feve(N); trinta metros (30 m) , oeste (W);
reiro de 1967 (Código de :JIinemçáo), cinqüenta metros (50 m) norte (N);
alterado pelo Decreto-lei nv 318, de 14 cem metros (100 mi. oeste (W); CE'm
de março de 1967, e tendo em vista o
metros (100 rm, norte (N) cento e
que consta do processo
inte metros (120 m), oeste (W); mil
DNPM-9.357-66,
setecentos e vinte metros (1.720 m) ,
sul (8); dois mil f' ottocentos metros
DECRETA:
2.800 m) , leste (E): mil e quinhentos
Art. 1.0 Fica retificada a concessão
netros (1.500 m), norte IN): seiscene lavra outorgada a Companhia
os e vinte metros (620 m) , r-este
Thermas do Rio Quente. pelo Decreto
(w) seiscentos e vinte metros (620m).
n." 69.142, de 30 de agosto de 1971, norte (N); mil quatrocentos s vinte e
ujo artigo 1.0 passa. a vigorar com a dois metros (1.422 m), oeste (W); seseguinte redação;
tecentos e trinta e dois metros (732 m),
uI (8); cento e cincüenta e três me"Art. 1.° Fica outorgada à Comparos (153 mr, oeste (W). cem metros
nhia Thermas do Rio Quente conces(100 m), sul (8): duzentos metros ..
são para lavrar água termo-mineral
200 mj, oeste (W)."
em terrenos de sua propriedade. no
ugar denominado
Fazenda AL'Ua
Art. 2.° A presente retífícacão será
Quente, Distrito e Muntc'píc de Cal- transcrita no Livro C - Registro dOS
as Novas, Estado de Goiás, numa Decretos de Lavra, do Departamento
área de vinte e três hectares, «ínco Nacional da Produção Mlrp"'''1 ao Miares e sessenta centíares (23,0560 ha.), nistério das Minas e Energia.
delimitada por um retângulo, q ue tem
Art. 3.° Este Decreto entrará em vi-.
um vértice a cento e vinte e quatro
ar na data de sua publicação revometros (124 rm, nu rumo verdadeiro
de quinze graus noroeste (15°NW), do gadas as disposições em oontrárío . (IJ~~-9357-66).
marco cravado na extremidade noroeste (NW) da Barragem da Usina do
Brasília, 8 de janeiro de 1975;
Ribeirão Agua Quente e os lados a 154." da Independência e 87.a da.
partir desse vértice. os sesutntes comjepúblíea ,
primentos e rumos verdadeiros: quiERNES'I'Q GEISEL
nhentos e vinte e quatro metros 1524
Shigeaki Ueki
mj, leste (E); quatrocentos e quaren-

truções complementares que se fizerem necessárias.
Art. B" O presente Decreto € ntrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 8 de janeiro ce 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
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DECRETO N° 75.200

DE

DO PODER EXECUTIVO

S

DE

J ANEIRa DE 1975

Aprova o Regimento dos Gabinetes
da Presidência da Repllb!.ica.

o Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da oonsntutção,
DECRETA:

Art. .1<) É aprovado o Regimento
dos Gabinetes da Presidência. da Re-

pública, na forma do Anexo,
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor em 1° de fevereiro de 1975, re-

vogados os Decretos números 5õ.596,
de 21 de julho de 1965, e 56.788. de
25 de agosto de 1965, e demais dia-

posições em contrário.

Brasília, 9 de janeiro de 1975;
154.° da Independência E' 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva

ANEXO DO DECRETO N° 75.200,
DE 9 DE JANEIRO DE 1975
REGIMENTO INTERNO
DOS GABINETES DA PRESIDI!lNCIA
DA REPÚBLICA
CAPÍTULO I

Da Finalidade

Art. l° São órgãos essenciais da
Presidência da República o Gabinete
Militar e o Gabinete Cívll .
Art. 2° Ao Gabinete Militar compete:
a)
assistir, direta e imediatamente,
-o Presidente da República no desempenho de suas atribuições e, em especial, nos assuntos referentes à. Segurança Nacional e à Administração
.Militar;
b) zelar pela segurança do presi-dente da República, 10s Ministros de
Estado Chefes de Gabinese Mílrtar e
Civil, bem assim dos palácios presidenciais;
c) preparar e dirigir a execução
das viagens presidenciais, de acordo
com as diretrizes recebidas do Presidente da República; e
d) coordenar, em ligação
com o
Chefe do Cerimonial, as cerimônias

militares a se realizarem na Presidência da República.
Art. 3° Ao Gabinete Civll compete:
a)
assistir, direta e imediatamente,
o Presidente da República no desempenho de suas atríbuíções e, em especial, nos assuntos referentes à Administração CivU;
,
b) promover a dívutgaçac de atos
e atividades governamentais; 0
C) acompanhar a tramitação de
projetos de lei no Congresso Nacional
e coordenar a colaboração dos Ministérios e demais órgãos da Administração, no' tocante aos projetos de lei
submetidos à. sanção nresidenctet ,
CAPiTULO tI

Da Estrutura e Cómpetência
do Gabinete Militar

Seção I -

Da Estrutura

Art. 4° O Gabinete Militar compOe-se de:
I - Chefia;
Ir - Subchefía Executiva;
II! - Subchefia da Marinha
(SOMAR);
IV - Subchefia do Exército
(SUBEX);
V - Subchefia da Aeronáutica
(SUBAEJ;
VI - Serviço de Segurança.

§ 1° Vincula-se administrativamente -à Chefia do Gabinete Militar a
Ajudâncta-de-Ordens do Presidente
da República.
§ 2° A Subchefia
Executiva disporá de uma Secretaria, para as atividades burocráticas do Gabinete Militar.
§ 3° Cada órgão
componente do
Gabinete Militar terá um setor de
expediente com estrutura, atribuições
e lotação estabelecidas par ato do
Chefe do Gabinete Militar.
Art. 5° A Chefia do Gabinete Militar é constituída de:
I - Chefe, Ministro de Estado,
Oficial-General da ativa;
II dois Ajudantea-de-Ordens,
Oficiais das Forças Armadas com o
posto de Capitão-Tenente ou equivalente.
Art. 6° A Subchefia Executiva do
Gabinete Militar é constituída de:
I - Subchefe, Oficial superior das
Forças Armadas, com~ o posto de
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Capitão-de-Mar-e-Guerra ou correspondente, com o Curso Superior de
Guerra Naval, ou equivalente;
II - Adjunto, Oficial superior das
Forças Armadas, com o posto de
Capitão-de-Fragata ou Capitão -decorveta, ou
correspondente, com o
Curso de Comando e Estado-Maior
ou equivalente.
Art. 7" A Subchefía da Marinha é
constituída de:
I - Subchefe, Capitão-de-Mar-eGuerra com o Curso Superior de
Guerra Naval;
II - Adjuntos, Capitães-de-Fragata ou Capitães-de-Correta, cem o
Curso de Comando e Estado-Maíor ,
Art. 8° A Subchefia do Exército é
constituída de:
I - Subchefe, Coronel com o Curso
de Comando e Estado-Maior;
II - Adjuntos, Tenentes-Coronéís
ou Majores, com o Curso de Comando
e Estado-Maior.
Art. 9° A Subcheffa da Aeronautica é constituída de:
I - Subchefe, Coronel-Aviador com
c Curso Superior de Comando;
II - Adjuntos, Tenentes- Coronéis
ou Majores-Aviadores, com o Curso de
Estado-MaIor.
Art. 10. O Serviço de Segurança
é constituído de:
I - Chefe, Oficial das Forças Armadas com o posto de Capitão-deFragata ou Capitão-de-Corveta, ou
- equivalente;
II - Adjuntos, OficIais das Forças
Armadas com o posto de Capitão-deCorveta ou Capitão-Tenente, ou equivalente.
Seção II -

Da Competêncía

Art. 11. Compete à, Chefía do
Gabinete Militar dirigir, ortentar,
coordenar e controlar as atlvldartes
dos órgãos do Gabinete Mítttar, de
modo a assegurar, na área de sua
atuação, eficiente assistência ao Presidente da República.
Art. 12. Compete à Subchefla
Executiva do Gabinete \lIUitar cooperar com a Chefia na direção, oríentação, coordenação e controle das
atividades dos órgãos do Gabinete
Militar.
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Art. 13. Compete às Subchetías
da Marinha, do Exército e da Acrenáutica;
a)
estudar e encaminhar documentos e emitir pareceres ou Informações
sobre assuntos de que tratem processos ou exposições de motivos de interesse dos Ministérios milí tares correspondentes, do Estado-Maior das
Forças Armadas e demais órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
b) manter os contatos funclonals
do Gabinete Militar com os respectívos Ministérios militares, EstadoMaior das Forças Armadas e demais
órgãos vinculados ao Gabinete Militar;
c) assistir o Ministro Chefe do
Gabinete Militar no estudo e encaminhamento das questões técnicas e
administrativas correspondentes à
competência do Gabinete Militar ou
em que seja especialmente incumbido
de atuar; e
d) realizar outras
atividades que
lhes forem determinadas pela Chefia
do Gabinete Militar.
Parágrafo único. Compete especialmente à Subchefia da Aeronáutica
planejar as operações de transporte
aéreo recomendadas ou solicitadas
pela Presidência da República, mediante articulação com os órgãos interessados.
Art. 14. Compete ao Serviço de
Segurança:
a)
proporcionar segurança ao Presidente da República. aos Ministros
Chefes de Gabinete Militar e Civil,
bem assim aos palácios presidenciais,
coordenando e providenciando medidas para esse fim;
b) zelar pela manutenção
da ordem e da disciplina nas dependências
dos palácios presidencíaís e na clrcunvizinhança destes,
c) fornecer documento de identidade próprio aos membros dos Gabinetes e demais servidores da Presidência da República, aos jomallstas
credenciados e a outras pessoas que
tenham de freqüentar os palácios
presidenciais por exlgênoia do cargo
ou função;

d) manter controle, em
fichário
atualizado, das autoridades e pessoas
que funcionem na Presidência da
República ou freqüentem regularmente os palácios presídencials;
~
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e) autorizar o ingresso de visitantes ou pessoas íncumb'das de trabaIho eventual nos palácios presidenciais;
j)

controlar a circulação e o esta-

-cionamento de veículos em dependên-

cías dos palácios presidenciais e nas
imediações; e

g)
realizar outras tarefas
cunstancialmente lhe sejam
das, relacionadas com suas
des.
Art. 15. À Secretaria la
fia Executiva do Gabinete

que ciratribuífinalidaSubcheMilitar,

dirigida por um Chefe, compete:
a) receber, protocoüzar, registrar,
distribuir e expedir a correspondência
oficial e quaisquer expedientes relacionados com as atividades do Gabinete Militar;
b) encaminhar ao Serviço de Do-

cumentação, para publicação no
Diário Oficial, os atos do Presidente

da República relacionados com a
competência do Gabinete Militar;
c) encaminhar ao Serviço de Documentação os processos ou papéis
que devam ali ser arquivados; e
d) executar outras atribulçôes que
lhe sejam cometidas pela Subchefia
Executiva do Gabinete.
CAPíTULO

rn

Das Atribuições das Autcrídailes
do Gabinete .". ,fflitar

Art. 16. Ao Ministro de Estado
Chefe do Gabinete Militar incumbe:
a)
assessorar diretamente o Presidente da República nos ~3l111~)S relativos à competência do Gabinete
Militar;
b) superintender os
trabalhos do
Gabinete Militar;
c) transmitir aos Ministros militares e outras autoridades ordens e
diretrizes do Presidente da República;
d) propor a designação dos membras do Gabinete Militar e designar
os demais servidores do mesmo Gabinete e da Ajudâncía-de-Ordens do
Presidente da República;
e) receber, díaríamente,
o Presidente da República e acompanhá-lo
em todas as viagens, visitas e atos
oficiais de que participe;
f) representar ou fazer representar o Presidente da República em
cerimônias militares ou civis;

g)
fixar a lotação dos órgãos do
Gabinete Militar;
h) requisitar o pessoal rmlítar e
civil necessário ao funcionamento do
Gabinete Militar e dos órgãos a ele
vinculados;
i) conceder
porte de arma, de
acordo com o disposto no artigo 61
deste Regimento; e
i) baixar portarias, Instruções e
ordens de serviço.
Art. 17. Ao Subchefe Executivo do
Gabinete Militar incumbe :
a) cooperar com ° Mlnístro Chefe
do Gabinete Militar na direção, oi íentação, coordenação e controle dos
trabalhos do Gabinete Milítar ;
b) coordenar a preparação e execução das viagens presiríencíaís e das
cerimônias militares a cargo do Gabinete Militar;
C)
promover a publícaçáo, nos órgãos oficiais, dos atos de vresídente
da República e do Ministre Chefe do
Gabinete Militar, relacionadas com a
competência do Gabinete Mílttar,
cuja divulgação seja recomendada
por normas legais ou regulamentares;
d) estabelecer, com autotídades do
Governo, os contatos que excedam as
atribuições específicas dos demais
Subchefes;
e) manter o Ministro Chefe do
Gabinete Militar informado sobre os
principais assuntos de Interesse militar;
j) conceder recompensas, férias.
licenças e dispensas do serviço, bem
como aplicar punições, na forma da
legislação em vigor, ao pessoal da
Chefia e das Subcheüas d(, Gabinete
Militar e do Serviço de Segurança;
g) receber e distribuir
a correspondência sigilosa destinada ao Gabinete Militar;
h) encarregar-se da correspondência oficial do Ministro Chefe do Gabinete Militar, nos caso') que excedam
as atribuições específicas dos Subchefes; e
i) coordenar os trabalhos dos Ajudantes-de-Ordens do Ministro Chefe
do Gabinete Militar.

Parágrafo único. O Subchefe Executivo do Gabinete Militar tom ainda.
as atribuições conferidas ao Comandante no Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais (RISG), no Cjue lhe
for aplicável.
~
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Art. 18. Aos Subchefes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica
incumbe:
a) superintender
3, execução
dos
trabalhos atribuídos :\:; respectivas
Subchefias;
b) prestar informações referentes
aos assuntos dos Ministérios Militares
correspondentes e de outros órgãos
relacionados com a respectiva subchefia;
C) cooperar com o Subchefe Executivo do Gabinete Mllítar, na preparação e execução das viagens presidenciais;
d) controlar a correspondência slgilosa distribuída às respectivas subchefias ou por elas elaooradas ; e
e) realizar outras tarefas que lhes
sejam atribuídas pela Chefia do Gabinete Militar, relacionadas com sua
finalidade.
ArL 19. Aos Adjuntos das Subchefias incumbe colaborar nos trabalhos
atinentes aos mesmos órgãos e em
quaisquer outros para os quais sejam
designados.
Art. 20. Aos Ajudantes-de-Ordens
do Ministro Chefe do Gabinete Militar incumbe, além de outros encargos
i"j
especificas:
a) organizar a pauta de audiência
do Ministro Chefe do Gabinete Militar e exercer o respectivo controle:
b) cuidar da correspondêncíe. pessoal do Ministro Chefe do Gabinete
Militar; e
C) supervisionar a adminíatração e
a segurança da residência ortctei do
Ministro Chefe do Gabinete Militar,
em articulação COM a Díretorín âdmínistrativa e o Serviço de Segurança..
Art. 21. Ao Chefe da Secretari,a
da Subchería Executiva do Gabinete
Militar incumbe:
a) dirigir, coordenar e controlar os
trabalhos da Secretaria;
b) despachar
com o Subchefe
Executivo ou com a autoridade por
este designada para supervisionar os
trabalhos da êecretaría .
CAPiTULO IV

Da Estrutura e Competênc~a
do Gabinete Civil

Art.
põe-se
I II -

Seção I - Da Estrutura
22. O Gabinete Civil comde:
Chefia;
Subchefia Executiva;

EXECUTIVO
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Subchefía Especial (SUESP);
Subchefia de Atos Pessoais e
Executivos (SAPEX);
V - Subchefia de Assuntos Parlamentares (SUPAR); e
VI - Subchefla de Estudos (' Projetos (SUBEP).
§ 1° Vinculam-se
administrativamente à Chefia do Gabinete Civ"il a
Assessoria Especial do Presidente da
República, a Assessoria de Imprensa
e Relações Públicas, a Secret.arla Particular, o Cerimonial e os Ofícíata-deGabinete do Presidente da República.
§ 2° A Subchefia Executiva disporá
de uma Secretaria, para as atividades
burocráticas do Gabinete Civil.
Art. 23. A Chefia ao Cabínete
Civil é' constituída de:
I - Chefe, Ministro de Estado:
n - Assessores, com
h:J..bllitaçâo
profissional de nível supe--Ior ou comprovada experiência em assuntos técnicos de administração. e
In - Oficiais-de -Gabínete .
Parágrafo único. Os Assessores terão as prerrogativas ê vantagens de
Subchefe e contarão com o apoio
administrativo da Subcliefla Executá'Ia do Gabinete Civil.
Art. 24. As Subcheffas do Gabinete Civil, com organização interna
estabelecida por ato 1.0 Mínístro, são
constituídas dos respectivos Subchefes e Adjuntos.
TIl IV -

Seção II - Da Competência
Art. 25. Compete à ot-eüe do Gabinete Civil dirigir, orientar, coordenar e controlar as ativldudes dos órgãos do Gabinete Civil, de medo a
assegurar, na área de sua utuaçâo,
eficiente assistência ao Presidente da
República.
Art. 26. compete à Subchefia
Executiva do Gabinete Civil cooperar
com a Chefia na dírecão, orientação,
coordenação e controle das atividades
dos órgãos do Gabinete CivfI .
Art. 27. Compete â t-ubchejía
Especial:
a) organizar a pauta de audíênctas
do Ministro Chefe do Gabinete Civil
e exercer r) respectivo controle, ~
b) executar trabalhos que lhe -rorem especialmente at.ribuídos pelo
Ministro Chefe do Gabinete Cívtl ~
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Art. 28. Compete à Subehefia de
Atos Pessoais e Executivos:
a)
conferir os fundamentos e a
forma dos atos pessoais e executivos
que forem propostos ao Presidente da
República;

b) estudar documentos p processos
de tntcrcssc de pessoas ~ísicas ou jurídicas submetidos à decisão do Presi-

dente da Repúbl1ca;
C) acompanhar, pela publicação 110S

órgãos oficiais ou mediante o exame
de documentos recebidos, J uso das
delegações de competência do Presidente da República;

d) proceder a estudos e buscas,
requisitando ínformaçõea e esclarecimentos aos Ministérios, órgãos ou entidades interessados. para dirimir
quaisquer dúvidas que suscitem os
atos, processos ou documentos sob
exame na Subchefia;
e) elaborar substdtu'avos dos projetos recebidos, quando for aecessárto: e
j) elaborar informação suclnta sobre cada caso examinado, indicando
os dados essenciais e sugerindo a
decisão que deva ser adotada.
Art. 29. Compete fI Subchefía de
Assuntos Parlamentares:
a)
preparar os expedientes ncceesáríos para o envio de Mp.i1sagens do
Presidente' da Repúbltoa ao Poder
Legislativo;
b) acompanhar o andamento das
proposições nas Casas do Congresso
Nacional, organizando shlOPS8 legislativa;
c) providenciar as respostas aos
pedidos de audiências ou de informações formulados por membros do
Congresso Nacional, colhendo dos Ministérios e demais órgãos da Administração Federal os elementos r-ecessários;
d) proceder a estudos e formular
sugestões sobre assuntes legfslatívos,
especialmente sobre os projetos de lei
elaborados na área âo Poder Executivo;
e) coordenar os trabalhos nas
Assessorias Parlamentares ou Legislativas dos Ministérios e demais órgãos
da Administração Federaf ;
f) manter contatos regulares com
as Mesas e as Lideranças das Casas
do Congresso Nacional:
g)
conferir os projetos de lei submetidos à sanção do Presidente da
República, consultando os Ministérios

e órgãos interessados, antes de sugerir
decisão presidencial pertinente, em
cada caso; e
h) elaborar Informacão sucinta sobre cada caso, indicando os dados
essenciais e sugerindo a decisão que
deva ser adotada.
Art. 30. Compete à Subchefia ele
Estudos e Projetos:
a)
examinar os projetos e atos
normativos submetidos 3, consideração do Presidente da Repúnuca, verificando sua oportunidade = compatibilidade com a política da Governo;
b) conferir os fundamentos e a
forma dos atos normativos a serem
editados pelo Presidente da República;
C)
proceder a estudos e buscas, requisitando informações ~ esclarecimentos aos Ministérios. órgãos ou
entidades interessados, para dirimir
quaisquer dúvidas que suscitem os
atos, processos ou documentos sob
exame na Subchefta: e
d) elaborar informação sucinta sobre cada caso examinado, indicando
os dados essenciais e sugerindo a
decisão que deva ser adotada.
Art. 31. A Secretaria da Subchefia Executiva do Gabinete Civil, dirigida por um Chefe, compete:
a) receber, protoeoltzar,
regtatrar
e distribuir a correspondência cfíclal
e quaisquer expedientes relacionados
com as atividades do Gabinete Civil.
controlando sua tramitação dentro do
mesmo Gabinete;
b) encaminhar ao Serviço de Documentação, para publicação no
Diário Oficial, os atos do Presidente
da República relacionados com a
competência do Gabinete Civil;
c) encaminhar ao 'serviço de Documentação os documentos ou papêis
que devam ali ser arquivados; €.
d) realizar outras atvíbuições que
lhe sejam cometidas nera suucheüa
Executiva do Gabinete.
CAPíTULO

v

Das Atribuições das Autoridades
do Gabinete Civil

Art. 32. Ao Ministro de Estado
Chefe do Gabinete Civil incumbe:
a) assessorar diretamente o Presidente da República nos assuntos relativos à competência do Gabinete cí vil;
.,.
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b) superintender os
trabalhos do
Gabinete Civil;
c) transmitir aos Mlnlstros de Estado das Pastas civis e outras autoridades ordens e diretrizes do Presidente da República;
d)
propor a desígnacão dos membros do Gabinete Civil e do Gabinete
Pessoal do Presidente da Repútilíca,
exceto da Ajudáncia-de-Ordens, e
designar os demais servidores dos
mesmos Gabinetes. salvo os daquela

Ajudância-de-Ordens.

e)
receber, diariamente, o Presidente da República e acompanhá-Io
em viagens. visitas e atos ofícíaís de
que participe;
f) representar ou Ia-ter representar
o Presidente da República em cerimônias civis ou militares;
g) requisitar o pessoal I~'·(:cssarl0
ao funcionamento do Gabinete Civil.
e dos órgãos a ele vinculados;
h) fixar a lotação dos
órgãos do
Gabinete Civil; e
i) baixar portarias. .nstruções e
-ordens de serviço.
Art. 33. Ao Subchefe Executivo do
Gabinete Civil incumbe.
a)
cooperar com o Ministro Chefe
do Gabinete Civil na direção, oríentação. coordenação e controle dos
trabalhos do Gabinete Civil;
b) cumprir missões de representataçâo, em cerimônias ('i';i5 ou militares, quando designado;
c) promover a publicação, 110S 01'gãos oficiais, de atos de Presidente
da República e do Ministro Chefe elo
Gabinete Civil, cuja divulgação seja
recomendada por normas legais ou
regulamentares;
d) estabelecer, com autoridades do
Governo, os contatos que excedam as
atribuições específicas dos demais
Subchefes;
e) manter o Mlntstro Chefe do
Gabinete
Civil ínrormado sobre
assuntos relativos à .àdmínlstração
Civil ;
f) conceder recompensas, férias,
licenças e dispensas fe serviço, bem
como aplicar punições. na [arma da
legislação em vigor. ao
pessoal da
Chefia e das Subchefías do Gabinete
Civil;
g) receber e dlstrfbuír a correspondência sigilosa destinada uo Gabinete
Civil; e
h) coordenar
os trabalhos das
Assessores.

Art. 34. Aos demais Subchefes do
Gabinete Civil incumbe:
a)
superintender a execução nos
trabalhos atribuídos .~s respectivas
Subchefias;
b) prestar informaçêes
r-terçntes
aos assuntos correspondentes à com-.
petêncía das respectivas Subcherías ;
c) cumprir missões de representeção, em cerimônias civis ou mllltares,
quando designados;
d) controlar a correspondência sigilosa
distribuída às
rcspectívas
Subohefías ou por elas elaborada: e
e) apresentar, mensalmente. à Chefia do Gabinete Civil. resume elas
atividades das respectivas Subeheflas.
Art. 35. Aos Assessores incumbe:
a) emitir pareceres E' informações.
proceder a estudos e pesquisas. elaborar projetos e realizar )11tr05 trabalhes
técnico-especializados que lhes forem
atribuídos pelo Mtnístr.. Chefe ou pelo
Subchefe Executivo do Gabinete
Civil;
b) redigir a correspondência oficial do Ministro Chefe do Gabinete
Civil relacionada com as atribuições
da Assessoria.
Art. 36. Aos Adjuntos incumbe
colaborar nos trabalhos relativos à
competência das respectivas Subchefias e executar as tur-ras que lhes
forem confiadas pelos Subchefea.
Art. 37. Ao Chefe da Secretaria
da Subchefia Executiva do Gabinete
Civil incumbe:
a)
dirigir, coordenar e controlar
os trabalhos da Secretaria; e
b) despachar com
o Subchefe
Executivo ou com o Assessor por cate
designado para supervíslonar os trabalhos da Secretaria.
CAPíTULO VI

Do

Gabinete Pessoal do Presidente
da República

Art. 38. O Gabinete Pessoal ao
Presidente da Repúh'Ica compõe-se
de:
I - Assessoria Especial do Presidente da República;
II - Assessoria de Imprensa e Relações Públicas;
III - Secretaria Parflcnlar do Pre
sidente da República;
IV - Cerimonial; e
V -

Ajudância-de-O' dens.

22

Atos DO PODER EXECUTIVO

~ 1° Integram ainda o '3"abinete a
que se refere este artigo, nr Ottcíaisde-Gabinete do Presidente da República. um dos quais funcionará junto
à residência presidencial.

§ 2° Cada órgão do Gabinete Pessoal do Presidente da Repúb'i ca terá
estrutura interna e lotação estalielecídas por ato do Ministro Chefe do
Gabinete a que é víncu'ado adminis-

trativamente .
Art. 39. A Assessoria Especial do
Presidente da República é constituída
de:

I - Assessor-Chefe, Ofíct al superior das Forças Armadas, com o
Curso Superior de Guerra Naval, ou
equivalente, se militar; e
II - Adjuntos.
Art. 40. A Assessoria d,., "mprensa
e Relações Públicas é coneütuida de ;
I -

Assessor-Chefe,

n - Assessor-Adjunto; e

UI -

Adjuntos.
Art. 41. A secreta-te Particular
do Presidente da República é c-mstítuída de:
I - Secretário Particular; e
II - Adjunto.
Art. 42. O Cerímonts.I é constituído de:
:r - Chefe, íuncionárío da Carreira
de Diplomata; e
II - Adjunto, funci.márlo da Carreira de Diplomata.
Art.

43.

A

Ajudânr'Ia-de-Ordens

do Presidente da República é ccnsütuida de quatro Ajudantes-de-Ordens, sendo:
I - um Oficial da Marinha, com
o posto de
Capitão d... -Cor veta ou
Capitão-Tenente;
II - dois Oficiais rio Exército, com
o posto de Major ou Capítão ; e
III - um Oficial da Aeronáutica,
com o posto de Major-Aviador ou
Capitão-Aviador.
Parágrafo único. A Chefia da Ajudâncía-de-Ordens é evercída pelo
Oficial mais antigo, observada <lo
hierarquia militar.
Art. 44. oompetsà assessoria Especial do Presidente da República:
a) executar os trabalhos
que lhe
forem especialmente atribuídos pelo
Presidente da República,

b) proceder
a estudos, realizar
pesquisas, reunir dados e colher informações sobre probl ernas gerais de
Governo e de Administração; e
c) cumprir as missões
de representação que receber do Presidente
da República.
Art. 45. Compete A Assessoria de
Imprensa e Relações Públícas ;
a) coordenar e orientar a política
de comunicação social do Governo;
b) promover a divu'gação de atos
e atividades do Governo, especialmente os da Presidência da República;
c) reunir dados e íevantamentos
estatísticos para o estabelecímento da
política de comunicaçã- soolal ;
d) colaborar com os (,r··lOS públicos, associações. Impre-iaa, agências
noticiosas e público em geral na divulgação de assuntos de in tercssa do
País, relativos à vida administrativa,
política, financeira, soctaf. cultural,
cívica e artística da Nação;
e)
promover a gravação dos discursos do Presidente da República
para divulgação;
f) selecionar, para d'vulcacâo pela
Agência Nacional, ínra-rnações e atos
do Governo;
g) organizar e editar coletânea de
discursos do Presidente da República;
h) credenciar jomatlstas, fotógrafos e cinegraflstas para f-mcíonarem
junto à Presidência -ta República;
i) facilitar o relacionamento dos
jornalistas credenciados junto é't presidência da República C,~~ 0S Ministros de Estado e demais ntrto-l-tadcs
da Administração r-ct-uce Federal,
bem assim com personalidades nacionais e estrangeiras recebidas em
audiência pelo Presíd'ente da República;
1) planejar e coordenar a parttcípação dos jornalistas, fotógrafos e
cinegrafístas credencia.tcs em viagens
e visitas presidenciais;
l) promover facílída.les para
participação dos jornalistas. fotógrafos e
cinegranstas credenciados em solenídades oficiais às quais compareça o
Presidente da República ;
m) auxiliar os
jorns.üatas, rotõgrafos e cinegrafistas credenciados,
quando incorporados i't comitlvn oicstdencíal na obtenção dos meios para
a transmissão de notícíárlo: c
n) supervisiona! as
atividades da
Agência Nacional.

23

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 46. Compete à secretana
Particular:
a) executar os
trabalhos que lhe
forem distribuídos pele Presidente ca
República;
b) encarregar-se da correspondência pessoal do Presidente da República;
c) elaborar cstatrs-tca per iódíca
da correspondência pessoal do Presidente da República apresentando
quadro das manifestaçõe- recebidas; e
d) organizar e manter em dia o
arquivo pessoal do Presidente da República,
Art. 47. Compete a j Cerimonial:
a) zelar pela observância das Normas do Cerimonial Púbüco em todas
as solenidades a que comparecer C)
Presidente da República,
b) organizar, orientar e coordenar
as entregas de creden-tais e demais
solenidades e recepções que S~ realizem nos palácios pre-ãdencaa.s ou de
que participe o Presidente da República, no País;
c) informar o Presidente da República e as autoridades da Pres'dêncía
da República do programa das sn'enídades e recepções ofi ciads a que tenham de comparecer;
d)
incumbir-se da expedição e
controle de convites para solenidades
oficiais;
e) colaborar com ') Gabinete Militar na preparação E" crgatuzação
das viagens e visitas presidenciais;
f) receber e controlar os convites
oficiais endereçados ao Presidente da
República;
g) opinar em
questões de precedência;
h) articular-se com o CerÕ\n)nial
dos Governos Estaduais;
i) articular-se com o
Cerimonial
do Ministério das Relações Exteriores,
para:
- elaboração do programa de posse
do Presidente e do Vic-e-Presidente da
República;
- elaboração dos p-onramas das
visitas oficiais do Presidente da República ao exterior;
- organização das audiências do
Presidente da República com agentes
diplomáticos e outras personalidades
estrangeiras ilustres;
- preparo da correspondêncía orteíal de cortesia do Presidente da República com personalidades estrangeiras ilustres;

- planejamento e execução dos'
programas de visitas de Chefes de
estado. ou personalidades estrangeiras ilustres, ao Brasil; e
1) propiciar apoio ndmíntstrattvo -ã.
Ordem Nacional do Mérito e ao Livro
do Mérito.
Art. 48. Compete à Ajudâncía-deOrdens assistir, direta c imediatamente, o Presidente da República em
todos os assuntos de serviço e de
natureza pessoal que lhe forem determinados.
CAPÍTULO VIl:

Dos órgãos de Apoio
Art. 49. Os serviços de apoio daPresidência da Repúbttca competem
à Diretoria Admtnístraüva, órgão
comum aos Gabinetes Militar e Civil.
e deles integrante, sob 1;1. supervisão
de uma Comissão Administratlva..
Art . 50. A Comissão Administrativa é constituída dos Bubchetea Executivos dos Gabinetes Militar e Civil
e do Diretor Adminístratívo .
Parágrafo umco. Caberá a um
dos Subchefes Executivos coordenar
em cada exercício. alte-r-adamente, os
trabalhos da Comissão Administrativa.
Art. 51, Compete à Comissão
Administrativa:
a) orientar a Diretoria
Acministrativa, segundo as dtr rtrízes dos Ministros Chefes dos Gabinetes Militar
e Civil, para a execução das atividades
de apoio aos Gabinetes da Presidência
da República;
b) zelar
pela ooser váncla da
orientação emanada da Chefia de
cada Gabinete na execucâc dos serviços de apoio do seu peculiar interesse;
c) estabelecer, consultados os Ministros Chefes de Gabinete Militar e
Civil, quando neceesárto, critérios que
conciliem os interesses de ambos CS'
Gabinetes em questões relativas a.
serviço comum de apoio;
d) acompanhar o deaenvolvímento
das atividades de apoí o aos Gabinetes
da Presidência da República, mediante exame de balancetes, quadros
demonstrativos ou relatórios;
e)
promover a aprovação do Orçamento Analítico dos
Gabinetes ~da
Presidência da República ou aprová-
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lo, se delegada competência ti seus
membros para esse fim;
j) estabelecer normas para a ~:xe
cução orçamentária dos Gabinetes da
Presidência da República, observadas
as diretrizes legais e r-egulamentares,
bem assim a orientação dos Ministros
Chefes de Gabinete.

g) supervisionar a execução orçamentária a que se refere o ítem an-

terior;
h) promover pronunciamento quan-

to às tomadas de contas ou sobre alas
pronunciar-se, se delegada competêneia para esse fim; e
i) baixar resoluções para orientar
os trabalhos da Diretoria Administrativa, em conformidade com as rfiretrizes dos Ministros Cl.efos de Gabi-

nete Militar e Civil.
§ 1° A Comissão ndmlnlstrativa
reunir-se-á uma vez por mês, -m caráter ordinário, e, e vtraordinarfarfamente. quando necossarto para o
cumprimento de suas finalidades.
§ 2° O Subchefe Executivo na função de coordenador '1\1 Comissão
Administrativa assinará o Boletim
Interno dos Gabinetes da Presidência
da República.
Art. 52. A Diretoria Administrativa tem por titular um Diretor,
Oficial superior das Forças Armadas,
com o posto de Capitão-de-Mar-eGuerra e o Curso Superior de Guerra
Naval, ou equivalentes, se mílítar,
coadjuvado por Adjuntos.

Art. 53. A Diretoria Administrativa compreende os seguintes Serviços;
I - Serviço de
AdministTação-dirigido por um Chefe, Ofielal superior das Forças Armadas, com o
posto de Capitâo-de-Fr-wata ou capítão-de-Corveta, ou equivalente, se
militar, coadjuvado por Adjunto;
II - Serviço de Documentação dirigido por um Chefe, Oficial superior das Forças Armadas, com o
posto de Capítão-de-Fruzata OI! Capitão-de-Corveta, ou equivalente, se
militar, coadjuvado por um Adjunco:
In - Serviço de Saúde -- dírlgtdo
por um Chefe, Oficial superior Médico das Forças Armadas, coadjuvado
por Adjuntos. Oficiais Médicos e Dentistas das Forças Armadas;
IV - Serviço de Comunicações 'dirigido por um Chefe, Oficial superior das Forças Armadas, com o

posto de
Capitão-de-Fragata ou
Capitão-de-Corveta, ou equivalente:
V - Serviço de Pessoal- dírfgtdo
por um Chefe, Oficial superior das
Forças Armadas, com u posto de
Capitão-de-Fragata ou Capitão-deCorveta, ou equivalente, se militar;
VI - Serviço de 'T'ransportesdirigido por um Chefe, Oficial das
Forças Armadas, com o posto de
Capitão-de-Corveta ou C'apitão-Tenente, ou equivalente, SE' mtlitar,
coadjuvado por um Adjunto.
§ 1° Junto à Diretoria Administrativa funcionará uma a-cretana. dirigida por um Chefe.
§ 2° A estrutura Interna dos órgãos da Diretoria Administrativa,
bem assim a lotação e a competência
da mesma Diretoria serão estabeleoldas em portaria conjunta dos Ministros Chefes de Gabinete Militar c Civil, mediante proposta do Líretor
Administrativo.
Art. 54. O Diretor Aclrrdnlatratívo
tem por atrrbucões, alé-n elas inerentes à sua condição de membro da Comissão Administrativa:
a) dirigir,
orientar. coordenar e
controlar as atividades da Diretoria
Administrativa;
b) conferir o Bolett.n Interno dos
Gabinetes da Presídêncía da República;
c) submeter à Comissão Adminístrativa os assuntos que dela requeiram decisões ou providências;
d)
providenciar a apresentação de
balancetes, quadros demonstrativos
ou relatórios sobre as atívldades da
Diretoria Administrativa, nos prazos
estabelecidos ou quando solicitado
pela Comissão Administrativa:
e)
apresentar anualmente vi proposta orçamentária dos Gabinetes da
Presidência da República. na forma
da lei;
/) executar o orçamento da Presidência da República;
g) conceder recompensas,
férias,
licenças e dispensas de serviço, bem
como aplicar punições. na forma da
legislação em vigor, ao
pessoal da
Diretoria Administrativa:
h) estabelecer, com autoridades do
Governo, os contatos r-ecessárlos ao
exercício das atividades Da tnrctone
Administrativa;
i) cooperar com o Subchefe Iílxecutivo do Gabinete M:mar na prepe-
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ração e execução das viagens presidenciais;
1) orientar a distríbuicão e a
administração dos imóveis- residenciais na área da Prestdôncía da República;
1) propor a desígnacãc de
servidores para a Diretoria Administrativa: e
m) desempenhar outras atribuições
que lhe forem conferid-ts )-'01' ato da
Comissão Administrativa.
CAPÍTULO '!IH

Disposições Gerais

Art. 55. Serão substituídos em
seus impedimentos ou ausências eventuais:
a) O Ministro de Estado Chefe do
Gabinete Militar, por um dos Subchefes, observada a hlerarqula;
b) O Ministro de Estado Chefe ao
Gabinete Civil, pelo Subchefe Executivo do Gabinete Civil; e
c) Os Subchefes e os titulares dos
demais órgãos dos
Gabinetes, pelo
integrante de maior grau cderárquico
do órgão, ou dirigente de outro órgão
do mesmo nível, a juízo e por designação da autoridade competente.
Art. 56. São membros dos Gabinetes da Presidência da República cs
titulares dos órgãos a Que se referem
os artigos 4°, itens II ::l, VI, 22, itens
II a VI, 38, 52 e 53; ')5 Assessores do
Ministro Chefe do Gabinete Civil, o
Assessor-Adjunto da Assessoria de
Imprensa e Relações PUblicas, os
Adjuntos, os Ajudantes-de-Ordens e
os Oficiais-de-Gabinete.
Art. 57. Os membros dos Gabinetes serão designados pelo Presidente
da República.
Parágrafo único. Os demais servidores dos Gabinetes serão designados
pelos respectivos Ministros de Estado.
Art. 58. Os militares em serviço Da
Presidência da República integram o
Gabinete Militar, sendo o exercício
das respectivas funções considerado
"comissão militar de serviço relevante" .
Art. 59. O desempenho de funções
na Presidência da Repúbltoa pelo
pessoal civil é considerado serviço relevante e título de mereclmento para
todos os efeitos da vida Iuncíonal .
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Art. 60. Os Ministros de Estado
Chefes de Gabinete Mimar e Civil
podem requisitar servldcres e empregados dos órgãos da Administração
Federal Direta e Indireta, bem assim
das fundações instituídas pelo Poder
Público, para desempenho de funções
na Presidência da Repúbllca ,
§ 1° As requisições para a. Diretoria Administrativa .serã o feitas pelo
Gabinete Militar ou p~10 Gabinete
Civil, conforme se tratar de militar
ou funcionário civil.
§ 2° As requisições de
que trata
este artigo são irrecusâvcís e deverão
ser prontamente atendidas, salvo motivo de preferência estabelecida em
lei especial.
§, 3° Ao servidor ou empregado de
quaisquer dos órgãos ou entidades da
Administração Federal, ou Fundações
referidas neste artigo, que for colocado à disposição dos Ganinetes da
Presidência da República são assegurados o salário e remuneração do cargo, função e comissão, bem como todas as vantagens e direitos a oue faça
jus no órgão de origem ao ser posto
à disposição da Presidência roa ~v pública.
§ 4° O servidor ou empregado nas
condições definidas no parágrafo anterior, continuará a conu'íbuír para a
instituição de prevídênr-ta a 0,'18 for
Iilíado, sem haver mterrupcâo na
contagem do seu tempo «e serviço no
órgão ou entidade de origem, para
todos os efeitos da legislação trabalhista, previdenciária, Jels especiais e
normas internas.
§ 59 O período em que o servidor
ou empregado permanecer a serviço
de Gabinete da Presidência da Icepública será considerado. para todos os
efeitos da vida funcional, como de
efetivo exercício do canp nu emprego
que ocupe no órgão .iu entidade de
origem,

Art. 61. As praças em função
no Gabinete Militar ia Presidência
da República poderão ser autorizadas
a portar arma, na forma u ue for estabelecida pelo Ministro onere do Gabinete Militar.
§ 1° O Ministro Chefe do Gabinete
Militar poderá também. para atender
a exigências de serviço. conceder permissão escrita, aos servidores civis
dos Gabinetes da Prestdêncla da Re-
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pública indicados pelas autoridades
competentes, para usarem arma.
§ 2° Cópia da permissão a que «e
refere o parágrafo anterior, bem
como do ato que a cancelar, será
encaminhada ao Departamento de

Polícia Federal.

Art. 62.

ERNESTO GEISEl.

Subordina-se ao Gabinete

Civil, sob a supervisão da Assessoria

de Imprensa e Relações Públicas, a
Agência Nacional, órgão autônomo
com estrutura, atríbtüções e funcionamento definidos em regimento

específico.
Art. 63. As funções cometidas à

AERP pelo Decreto n- 62.119, de
15 de janeiro de 1968, que a instituiu.
e pelo Decreto n- 67.611, de 19 de

novembro de 1970, que estabeleceu o
Sistema de Comunicação Social do
Poder Executivo, passam a ser exercidas pela Assessoria fie Imprensa e
Relações Públicas, dentro da competência definida no artigo 45, ueste
Regimento.
Art. 64. Vinculam -se ao Cerimonial a Ordem Nacional do Mérito e
o Livro do Mérito.
Brasília, 9 de janeiro de 1975. Gen Div Hugo de Andrade Abreu,
Ministro de Estado Chefe õc Gabínete Militar e Goíberu do C07./.to e
Silva, Ministro de Estado Chefe do

Gabinete Civil,

DECRETO N° 75.201 - DE 'J

DE

JANEIRO DE 197:')

Reduz as alíquota.'; do i"tnlJOsto ünico
sobre Lubrificantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos,

o

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor . a 11 de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1975;
154° da Independência e ~no da
República.

Presidente da República

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuíção, e de acordo com o § 3° do artigo
1° do Decreto-lei n'' G1, de 21 de no-o
vembro de 1966, com a Dava, redação a que se refere o Decreto-Iej número 1.195, de 9 de dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. 1° Ficam reduzidas de 4%
(quatro por cento) as alíquotas a que
se refere o artigo i- do Decreto-lei
nO 1. 340, de 22 de agosto de 1974.

Márzo Henrique Símonsen
Shigeaki Ueki
João eauio dos Reis VeUoso

DECRETO N° 75.202 -- DE 9 DE
JANEIRO DE 1975

Promulga o Acordo Básícc de Cooperação Técnica e Científica Brasil
Chile.

o Presidente da Repubtlca,
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo n- 79.
de 31 de outubro de 1974, o Acordo
Básico de Cooperação Técnica e Científica, concluído entre a. República
Federativa do Brasil e <;I, República
do Chile, em Santiago, a 19 de julho
de 1974;
E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 11 de novembro de

U.'74;

Decreta que o Acordo, apenso por
cópia .ao presente raec-etc.: seja exp-cutado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém,
Brasília, 9 de janeiro de 1975:
154.° da Independênc'a e Sl7,0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

o acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
10-1-75.

DECRETO N° 75.203 -

DE 9 DE

JANEIRO DE 1375

"orna sem efeito inclusão, n() Q·ltadro
de Pessoal do Ministério da tuiucti-:
cõo e Cultura, de camo, com 0 respectivo ocupante. oriundo do extinto SAPS.

o Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que ~L"le confere
artigo 81, item 111, da Constituição,
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e tendo em vista o que COTIsta elo Processo ns 7.240-74, do Departamento
Pessoal
Civil
Administrativo
do
(DASPl,
DECRETA:

Art. 1° Fica sem efetto a inclusão,
no Quadro de Pessoal - Parte Bepecíal - do Ministério da Educação e
Cultura, de um cargo de Oficial de
Administração, Código AF-201. !2-A,
ocupado por Humberto Canale .Júníor,
oriundo do Quadro d- Pessoal do
extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS), constante
do Anexo ao Decreto nv 61. 794. de 29
de novembro de 1967, publicado no
Didrio Oficial de 20 de dezembro de
1967 (suplemento).
Art. 2° Os efeitos deste Decreto
retroagem a 20 de dea-mbro de: 1967.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1975;
154.° da Independência ~ 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

L. G. do N ascimea to

DECRETO

N° 75.204
JANEIRO DE 1975

(J'

Silva

DE 9 DE

Cria a Comissão Nacional da lruiestria da Construção Civil, junto ao
Ministério da Indústria e do Comércio, e dá outras provzdênclas.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe oonfere o artigo 81, ítens IH e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 10 Fica criada a Comissão
Nacional da Indústria de Construção
Civil (CNICC), órgão jurtsdtcíonado
ao Ministério da Indústria e do Comércio, com a eeguint- constituição:
I - Secretário-Geral do Míntsterto
da Indústria e do Comércio. QUe. a
presidirá;
II - Secretárío-Ger-at da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, que será. seu Vice-Presidente;
III - Representante do Mínístérlc
dos Transportes;

EXECUTIVO
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IV - Representante da Ministério
das Minas e. Energia;
V - Representante do
Ministério
do Interior;
VI - Um representante mdícado
pelo Sindicato Nacional da Indústria
da Construção de Estradas, Fontes
Portos, Aeroportos, Barraaens e P<:'.v1mentação:
VII - Um representante dos Sindicatos Estaduais da Indr strla de COIlS~
truçâo Civil, a ser Indicado pela oon'ederaçãc Nacional da Judústria ,
Parágrafo único. Cata represencante das empresas terá um suplente.
indicado da mesma forma que f) tatular, a quem substttulrá em suas
ausências e seus ímpedunentoa.

Art. 2° A CNrCC terá as seguintes
atribuições:
I - Propor a formulação da polítdca de desenvolvimento do setor. em
especial no tocante aos problemas
de modernização, dín-enslonamento,
custos e financiamentos atinentes às
.mpresas do setor.
II - Acompanhar
a vítuacão do
mercado da construção civil, no que
se refere à demanda de obras e de
«eus insumos básicos
coordenando
com os órgãos competentes as medidas necessárias ao boro desempenho
do setor;
IH - Assessorar o Co ,orno no tocante aos efeitos, sobre o setor da
programação governamental de .inras,
a fim de que,
mediante r> acompanhamento sistemático das obras civis
contratadas por órgãos e entidades da
Admlnist.racão Federal Direta e Indireta, sejam compatibilizadas as metas
visadas com a dlsponítaüdade de fatores de produção;
IV - sugerir normas gerais o. ff'rem observadas pelos órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta, quanto à política da
compra de materiais de construção
civil e serviços de eng -nharia:
V - promover estudos
para a
atualização e conseqüente adoção de
processos, padrões e normas técnicas.
relativos à construção civil, compatíveis com o estágio de desenvolvimento econômico e social do País e cue
tenham como objetivo (. atendimento
adequado das necessidades da. popuíacão brasileira;
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VI - Fomentar a ertação de condições para a implantação de um siste-

DECRETO N." 75.205 -_

DE

9

DE

JANEIRO DE 1975

ma nacional de informações sobre o

mercado de materiais

de

construção

civil ;

VII - Sugerir normas para a implantação progressiva, etu todo o território nacional, de processos de
acompanhamento conjuntural do mercado de material de construção:
VIII - Realizar ou ()1'ObOVer outros estudos necessários ao desenvolvimento setorial.
Art. 3° A CNICC tecá urna Sccretaríe Executiva, que será responsável
pelas providências relativas ao
seu
funcionamento, especialmente no QUE!
se refere à realização ou promoção
dos estudos pertinentes à. área de
atribuição da Comissão.
§ 10 A Secretaria Exacublva oolaborará com órgãos e entidades da
Administração Federal Direta e Indireta na formulação de Y"l<>r1 i r1as adequadas ao desenvolvimento setorial.
§ 2° Observadas as disnoclçôes do
presente Decreto, a CNICC e sua Secretaria Executiva, terão seu funcionamento e atrlbulções fixados em
Regimento Interno, aprovado por
Portaria do Ministro de Estado da
Indústria e do Coméreío, nos termos
do artigo 6°, do Decreto DO 68.885, de
e de julho de 1971.
Art. 49 As deliberações do plenário
da CNICC serão formalizadas em
Resoluções assinadas POi Si:!U presidente.
Art. 5° A CNICC. por seu Presidente, poderá requisitar servidores
técnicos pertencentes a órgãos e entidades da Admtnistraçã.i Federal Direta e Indireta.
.
Art . 6° As despesas cem a organização e o funcionamento da CNICC
serão atendidas com recursos do Mintetérío da Indústria e do Comércio.
Art. 7° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua p-thlíeação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de jenetro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos R:?Í<; vezrosc
Mauricio Rangel Reis

Fixa o fator de reaiustamento Sa.~aw
rial relativo a janeir'J de 1975.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contee o artigo 81, item III. da Constituição e tendo em vista (j dispoi:ito no
artigo 3.° da Lei n.e 6.14:1, cte 29 de
novembro de 1974,
DECRETA

Art. 1." E' fixado em 1.43 (um inteiro e quarenta e três centésimos) o
fator de reajustamento ee.laríal correspondente ao mês de tanciro de 1975
aplicável às convenções, acordos coleUvas de trabalho e decisões da Justiça do Trabalho, nos termos do que
dispõe a Lei n.s 6.147. de 29 de novembro de 1974.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 9 de janeiro de 1975;
154." da Independência e 87." ae
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO NQ 75.206

DE

10

DE

JANEIRO DE 1975

desnecessldade e extingue
do Quadro de Peesoo: (lO
DASP e dá outras -prootaencios,

Declara
cargos

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item VIII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
parágrafo único, do artigo 19, do Decreto no 65.871, de 15 de dezembro de
1969, e o que consta do Processo número 7.114-74, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
DECRETA:

Art. 19 São declarados desnecessários e simultaneamente extintos 2
(dOIS) cargos de Professor de Cursos
Isolados, nível 19, do Quadro de Pessoal do Departamento Admítuatratdva
do Pessoal Civil (DASP).
Art. 29 São Incluídos no reglme da
disponibilidade os funcícnáríus Jcsé
Medeiros e Oswaldino Ribeiro Mar-
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ques, ocupantes dos cargos a que se
refere o artigo antertor .
Art. 31,1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1975;
1549 da Independência e 87) da.
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETO N.o 75.207, DE 10
JANEIRO DE 1975

DE

Regulamenta a Lei n.O 6.136, de 7 de
novembro de 1974, que inclui a ealária-maternidade entre as presta~
ç6es da previdência Socítü,
O

Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da constuus-

çõo,

DECRETA

Art. 1.0 O salârío-materrrldade, incluido entre as prestações da previdência social pela Lei n." fi .136, de 7
de novembro de 1974, será fevldo, independentemente de prazo de carência, no período de descanso remunerado de 4 (quatro) semanas antes e
8 (oito) semanas depois do parto, à
empregada de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho tCLT)
que como tal se filie 80 regtme de
previdência social Instlturdo pela Lei
n." 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei
Orgânica da Previdência Social LOPS).
§ 1.0 O salário-maternidade também
será devido;
a) nos períodos adícíonals, de 2
(duas) semanas cada um, antes e depcís do parto, correspondentes aos casos excepcionais de que trata o § 2.°
do artigo 392 da CLT;
b) nos casos de parto antecipado,
hipótese em que a segurada terá sempre direito às 12 (doze) semanas previstas no § 3.° do mesmo artago,
§ 2.° Em caso de aborto não crlmtnoso, comprovado por atestado médico oficial, a segurada terá direito
ao salário-maternidade durante 2
(duas) semanas, na forma do artigo
395 da CLT.
§ 3.° O saláríc-materntdade s6 será
devido pelo INPS enquanto existir o
vinculo empregatício, cabendo ao empregador, em caso de despedida sem
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justa causa, os ônus decorrentes da
dispensa.
§ 4.° No caso de exercício stmuttãneo de mais de um emprego, a segurada fará jus ao saláno-matermdade
em relação a cada emprego.
§ 5.° Não cabe pagamento de sarario-maternidade cumulativamente com
benefício por incapacidade.
Art. 2.° O valor do satàríc-mater
nidade corresponderá ao salário inte··
gral, salvo na hipótese de salário variável, quando será calculado de acordo com a média dos 6 (seis) últimos
meses de trabalho.
1.0 Não se aplicam ao cálculo do
valor do salário-maternidade as restrições do parágrafo único do artigo 45
e do parágrafo 5.° do artigo 50 do Regulamento do Regime de Previdencla
Social - RRPS (Decreto n,e 72.771,
de 6 de setembro de 1973).
§ 2.° Na hipótese de a segurada. contal' menos de 9 (nove) meses de trabalho, o valor do salário-maternidade
não excederá o do salário Inicial nas
empregadas com atividade equivalente.
Art. 3.° A comprovação da gravidez
para recebimento do satârto-matemtdade será feita mediante atestado médico do setor assistencial do Instituto Nacional de Previdência Social
ê

(INPS) .
§ 1.° A empresa que dispuser de

ser-

viço médico próprio ou em convênio
deverá fornecer o atestado para fins
deste artigo .
§ 2Q O
atestado deverá indicar,
além dos dados médicos necessários,
os períodos a que se referem o artigo
1.0 e seus parágrafos, bem como o imcio do afastamento do traoalho,
Art. 4.° O salário-maternidade, observados os limites máximos previstos
nos artigos 224 e 287 do RRPS:
I - estará sujeito ao desconto da
contribuição previdenciária de 8%
(oito por cento), devida pela empregada;
II - servirá de base para o cálculo:
a) da contribuição da empresa na
mesma percentagem;
z» das contribuições tnstltuídaa pelas Leis n." 4.266, de 3 de outubro de
1963, n." 4.281, de 8 de novembro de
1973, e n.e 6.136, de 7 de novembro de
1974;
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c) das contribuições de terceiros
exigíveis da empresa.
Art. 5." O salário-maternidade será
pago pela empresa, obedecidas as prescrições legais referentes ao pagamento
dos salários.
Parágrafo único. A empregada dará
quitação à empresa de maneira cue
a natureza do pagamento fique bem
definida.

Art. 6." O recolhimento da contribuição de' que trata o ar-tigo 4." da
Lei n,« 6.136, de 7 de novembro de
1974. será feito juntamente com o das
contribuições regulares nara o lNPS,

observados para esse efeito os mesmos prazos, sanções administrativas
e penais e demais condições estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 79 A empresa .ierá reembolsada mensalmente dos pagamentos de

salário-maternidade feitos às suas empregadas, ressalvado o disposto no §
3.° do artigo 1.0
§ 1.0 O reembolso se fará mediante
desconto, no total das contribuições a
recolher ao INP$, do montante liquido dos pagamentos de salárlo-maternidade realizados no mês, assim cntendido o valor correspondente à soma
dos salários-maternidade após deduzida a contribuição de que trata o inciso I do artigo 4.°.
§ 2.° A operação de recolhimento
e compensação será considerada como
quitação simultânea:
a)
pelo INPS, das contribuições
mensais recolhidas;
b) pela empresa, do reembolso ao
valor global dos salárlos-maternídade
por ela pagos e declarados para efeito de dedução.
§ 3.° Se da operação prevista no §
2.° resultar saldo favorável à empresa, esta receberá. em devolução, a importância correspondente.
Art. 8.° As operações concernentes
ao pagamento do salário- ma terriidade
e à contribuição a este relativa ceverâc ser lançadas, sob o titutc "Salário-Maternidade", na escrituração) da
empresa a isso obrigada, nos termos
do artigo 80 da LOPS.
Art. 9.° Para efeito de controle ~
fiscalização, a empresa deverá fazer
em ficha especial, a ser instituída pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, os registros e demais anotações referentes ao salárto-materntdade, podendo essa ficha ser utilizada

também para o salárto-famtlía, suprimido o modelo aprovado pelo artigo 9.° do Decreto n.s 63.153, de 10
de dezembro de 1963.
Art. 10. A empresa, mesmo quando
não obrigada a escrituração mercantil, deverá, para efeito de ríscaltzaçâo:
I - manter em dia os lançamentos
da "Ficha de Registro do ôalárlo-Família e Maternidade";
II - conservar os atestados médicos, os comprovantes de pagamentos,
quitação das contribuições e reembolso
e demais documentos:
Art. 11. O pagamento do salártomaternidade será glosado, cabendo à
fiscalização levantar o débito conespendente, para imediato recolhimento:
I - quando não for apresentado o
respectivo comprovante, ou G atestado médico;
II - quando tiver havido reembolso pelo INPS na hipótese do § 3.° do
artigo 1.0
Art. 12. Verificada fraude, a 11scalização representará imediatamente
ao setor competente do INPS. para
as devidas providências, inclusive com
vistas à instauração da ação penal cabível.
Art. 13. Os períodos de que tratam
o artigo 1.0 e seus parágrafos serão
computados, para todos os efeitos, como tempo de serviço.
Art. 14. Não serão de responsabllidade do INPS os encargos estabelecidos na Lei n," 4.090, de 13 de julho
de 1962.
Art. 15. Este Decreto entrará em
vigor a 1.0 de fevereiro doe 19'75.
Brasília, 10 de janeiro de 1875,
154.° da Independência e 8'7. da
República.
Q

ERNESTO

GEISEL

L. G. do Nascimento

DECRETO

(J

Silva.

N9 75.208 DE
.JANEIRO DE ~975

10

DE

Estende aos garimpeiros autun:;pnos os
'beneficios do PRORU R.1L, extingue a Fundaçâo de AsslStencia aos
Garimpeiros e dá outras p: ouaén-:
cias.

O Presidente da República,
usando da atribuição que rhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto ne artigo
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11, da Lei nc 3.295, de 30 d.e outubro
de 1957,
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DECRETO

N,0

75.209 1975

DE

13

DE

JANEIRO DE

DECRETA

Art. I'" São incluídos entre os beneficiarias do Programa de Asststên.
CIa ao Trabalhador Rural
(PRORURAL), os garimpeiros autônomos, assim entendidos os trabalhadores que, em caráter mdivíduaí e por
conta própria, exerçam as atividades
de garimpagem, taíscaçáo e cata e estejam matrrcutados nos competentes
orgaos locais da Secretaria da Receita Federal, na forma dos artàgos '11,
72 e 73, do Decreto-lei [19 2':7, de 28
de fevereiro de 19{)7, renumerados de
acordo com o artigo 29, do Decretoieí nv 318, de 14 de março de 19l:i7.
Art. 2'" Os encargos decorrentes do
disposto no artigo 19 serão atendírícs,
no exercício de 1975, mediante a
transferência para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
.
(FUNRURAL), dos recursos provenientes de dotações orcamentarras do
Ministério da Previdência e Assistência Social, destinadas à Fundaçao de
Assistência aos Garimpeiros e, nos
exercícios subseqüentes das que forem julgadas necessárias.
Art. 31,> Fica extinta a Fundação de
Assistência aos Garimpeiros \.FAG);
nos termos do artigo 11 da Lei uc
3.295, de 30 de outubro de 1957.
Art. 49 O acervo patrrmomat da
FAG passa à propriedade da União,
ficando sob a responsabíü-taôe do Mtnístérto da Previdência e Assistência
Social até sua destinação deffnitrva .
Parágrafo único O Mimsténc da
Previdência e Assístêucía Socíal adotará as medidas complementares que
se riaerem necessárias para etetívar a
extínçao da FAG e a destínação ce
seu patrimônio, ouvido o órgão Central do SIPEC quanto ao aprovaítamenta dos seus servidores.
Art. 51,> Os garimpeiros autônomos
que já estejam inscritos no INPS e
venham contribuindo
aguíarmente
poderão conservar a sua condição de
segurados daquele Instituto.
Art. ôv Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de janeiro de 1975;
154'1 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

L. G. do Nascimento e Silva

Declara de utilidade PÜbHcCl, '[Yl,ra
fins de desapropriação total ou -parcial ou instituição de servidão de
vassagem. imóveis constituídos de
terras e benfeitorias situados nos
Municipios de Angra dos Reis, Man~
aaratiba, Itaguaí, Nova Iguaçu e
Duque de Caxias, no Estado do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 24, da Lei n." 2.004, de 3 de
outubro de 1953, de conformidade L'Om
o que dispõe o Decreto-lei n.v 3.365,
de 21 de junho de. 1941, com as alterações constantes üa Lei n.s 2.786, de
21 de maio de 1956, e atendendo à
necessidade de a Petróleo Brasileiro
S. A. PETROBRAS construir um
Oleoduto ligando o futuro Terminal
Marítimo da Baía da Ilha Gran.íe,
em Angra dos Reis, no Estado do Rio
de Janeiro, à Refinaria Duque de
Caxias, em Duque de oaxias, no Estado do Rio de Janeiro, bem como
atender às obras complementares e
necessárias ao
Empreendimer-to do
Terminal Marítimo da Baía da, Ilha
Grande,
DECRETA

Art. 1.0 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total Ou parcial ou de ínstttuiçãc de servidão de passagem, e-m
fa vor da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, os imóveis, constituídos ae terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens
públicos, e compreendidos nas áreas
e faixas de terras necessárias à construção da linha-tronco, sistema de
proteção catódica, sistema de combate a incêndio, sistema de captação
e abastecimento de água, estradas de
acesso e obras complementares e necessárias ao Empreendimento do Termlnal Marítimo da Baía da Ilha
Grande, descritas a seguir: 1) Uma
faixa de 20m (vinte metros) de largura e aproximadamente 117K:n
(cento e dezessete quilômetros) de
extensão, tendo início na Area Principal do Terminal Marítimo da Baia
da Ilha Grande, sito no Munícipío de
Angra dos Reis, em um ponto de 'to-
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ordenadas
7.455.800

verdadeiras
e

UT.M NE-579. 700, atravessando

terras dos municípios de Angra dos

Reis, Mangaratíba, Itaguai, Nova
Iguaçu e Duque de Caxias, todos do

Estado do Rio de Janeiro, até alcançar a área da Base de Distrfbuíçãc de
Duque de

Caxias, da PETROBRAS,

no município de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro, em um
ponto de coordenadas verdadeiras
U. T. M. N-7.488.490 e E-675.695.

e cuja diretriz se encontra assinalada

nas plantas PETROBRAS ..... ,
COTEBIG n.vs 393.5-340.042 PET-Ol
e 02, que passam a fazer parte inte-

grante deste Decreto; 2) Uma faixa
de 5m (cinco metros) de largura e
165m (cento e sessenta e cinco metros) de extensão, situada no município de Duque de Caxias, Estado do

Rio de Janeiro, cujo eixo parte do
.ponto-drretrtz do oleoduto situado nas
proximidades da estaca 4.009 e formando um ângulo de aproximadamente 900 com o eixo da faixa de
oleoduto e caracterizada na planta
PETROBRAS-COTEBIG n,» AP-393.0-

340.780-IEC-27, que passa a fazer
parte integrante deste Decreto; LIma
faixa de 5m (cinco metros) de largura e 189m (cento e oitenta e nove
metros) de extensão, situada no município de Nova Iguaçu, Estado do
Rio de Janeiro, cujo eixo parte de
um ponto da diretriz do oleoduto situado nas imediações da estaca 447 e
formando um ângulo de 810 e 53' com
eixo da faixa do oleoduto e caracterizada na planta PETROBR..4..DCOTEBIG n.v AP-393.0-340.780-IEC29, que passa a fazer parte integrante
deste Decreto; uma faixa de 5m (cinco metros) de largura e aproximadamente 241m (duzentos e quarenta e
um metros) de extensão situada no
município de Itaguai, Estado do Rio
de Janeiro, cujo eixo cruza a faixa.
do oleoduto nas proximidades da estaca 2.301, formando com esta um
ângulo de 113.0 e 45' e caracterizada
na planta PETROBRAS-COTEBIG
n.e AP-393.0-340.780-IEC-30, que passsa a fazer parte integrante deste Decreto; uma faixa de 5m (cinco metros) de largura e 189m (cento e
oitenta e nove metros) de extensão,
situada no município de Mangaratt-.
ba, Estado do Rio de Janeiro, cujo
eixo parte de um ponto da diretriz do
oleoduto situado nas imediações da
estaca 72 e formando um ângulo de
90° com a faixa do oleoduto e carac-
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terizada na planta PETROBRASCOTEBIG n.v AP-393.0-340_780-IEC26,. que passa a fazer parte integrante
deste Decreto; uma faixa de fim tcínco metros) de largura e 145m (cento
e quarenta e cinco metros) de extensão, situada no município de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
cujo eixo parte de um ponto situado
a 130m (cento e trinta metros) da
estaca 15-E da diretriz do oleoduto
e formando um ângulo de 90u GOro
esta e caracterizada na planta
.
PETROBRAS-COTEBIG n." AP-393.0340.780-IEC-28, que passa a fazer
parte integrante deste Decreto; 3)
Uma faixa de 50m (cinqüenta me ..
tros) de largura e 1. 350m (mil trcsentes e cinqüenta metros) de extensão, situada no lugar denominado Jucuacanga, município de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro. que
se inicia no limite SW da Area Principal do Terminal Marítimo da Bala
da Ilha Grande, em um ponto de
coordenadas verdadeiras U. T. M.
N-7.456.553 e E-578. 951 e que formando um ângulo de 60.° com o refcrido limite, se estende na direção S W
até a praia, conforme planta
.
PETROBRAS-COTEBIG. n.v 393.5340.042 - PET-01, que passa a fazer
parte integrante deste Decreto; 4)
Uma área de aproximadamente ....
14.720m2 (quatorze mil, setecentos e
vinte metros quadrados), de forma
irregular, situada às margens do Rio
Caputera, no município de Angra dos
Reis. Estado do Rio de Janeiro e definida pelos marcos A, 13, C, D, E. I".
G, H, I e J sendo o marco A caracterizado pelas coordenadas verdadeiras U.T.M. N-7.457.303 e E-580.5:l:9;
tudo de conformidade com a planta
PETROBRAS -

COTEmG nc 393.0-

010.031-PET-01-C, que passa a fazer
parte integrante deste Decreto; 5)
Uma área de aproximadamente .....
188.600m2 (cento e oitenta e oito mil
e seiscentos metros quadrados), de
forma poligonal irregular, situada entre a Ponta do Pasto e a Ponta do
Leme, no município de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro, e definida pelos marcos A, B, C, M. N e
0, sendo o marco A caracterizado
pelas coordenadas verdadeiras TJ.TM,
N-7.450.144.00 e E-578. 312.43, tudo
de conformidade com a planta
.
PETROBRAS - COl'EBIG nc 393.2OlO.031-PET-02 Rev. B, que passa a
fazer parte integrante deste Decreto.
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Art. 2.° A Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRAS fica autorizada a
promover e a executar, com recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
as desapropriações ou instituições de
servidão de passagem a que se refere
o artigo 1.0 deste Decreto.
Art. 39 A expropriante, no exer..
cicio das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá,
inclusive, alegar a urgência da medida, para efeito da prévia imissão na
posse, nos termos do artigo 15 do Deereto-lei número 3.365, de 21 de í-inho de 1941, alterado peja Lei r.umero 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de [a-terro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki

ueta

DECRETO N° 75.210 -

DE

14

DE

DECRETO

N.O 75.211 - DE
JANEIRO DE 1975

14

DE

Fixa as proporções para o cálculo do
número mínimo de vagas que deveriam ser abertas em 1974, para a
aplicação da Quota Compulsória na
Ministério da Marinha.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 4.°, do artigo 103 da Lei número 5.774, de 23 de dezembro de
1971,
DECRETA:

Art. 1.0 Para fins de aplícaçáo da
Quota Compulsória, ficam fixadas
para o ano de 1974, na Iorma do
disposto nos itens IV, V, VI e VII
do artigo 103, da Lei n.v 5.774, de
23 de dezembro de 1971, as proporções abaixo discriminadas para os diversos Corpos e Quadros dos Oficiais da Marinha,

JANEIRo DE 1975
CORPO OU QUADRO

Revoga o Decreto n° 53.221, de 5 de
setembro de 1968, '1Uq dispõe sobre
a cessão' do aommso plena de terrenos da União, ao Banco Nacional
da Habitação.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo' 81, item IH, da Constituição,

I

Corpo da Armada

-

Proporções
Capitâes-de-Mar-e-Guerra ..
Capitães-de-Fragata .
Capitães-de-corveta .
11 -

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire
Maurício Rangel Reis

2/17

1/20

Corpo de Fuzileiros
Navais

DECREtA:

Art. 1° Fica revogado o Decreto
n'' 63.221, de 5 de setembro de 1968,
que autorizou a cessão
no Banco
Nacional da Habitação do d.imínío
pleno de terrenos sttuados no Município de Benjamin Constant, Estado
do Amazonas, integrantes da Area
Verde de que trata o Plano Diretor
de Tabatinga (Projeto P-0l·67), elaborado pela Diretoria de Obras e Fortificações do Minístérío do Exército,
para execução de programas habitacionais de interesse soctal ,
Art. 2° Este Decreta entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

3/17

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

1/8

1/5
1/5

Corpo de Engenheiros

I II -

e Técnicos Navais
Capitães-de-Mar-e-Guerra .
Capitães-de-Fragata .
Capitães-de-Corveta
IV -

118
1,15
1/20

Corpo de Intendentes
da Marinha

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

1/6
2/9
1/7

Corpo de Saúde
da Marinha

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

1/8
,1/15
1/20
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Engenheiros e o ingresso no Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais,

Quadro de Farmacêu-

b)

ticos:

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

.

Capitães-de-Corveta . .

.

1/8
1/15
1/7

c) Quadro de Cirurgiões-

Dentistas:
Capitães-de-Mar-e-Guerra ..
Capitães-de-Fragata . .

.

Capitães-de-Corveta . .

.

VI -

1/8
1/15
1/7

Quadro de Oficiais

Quadro

de

Oficiais

Auxiliares da Armada:

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes .
b)

de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5.° - Um mês antes do
Concurso de seleção, os candidatos ficarão dispensados de todo o
serviço, com o propósito de se
prepararem para o concurso.
Parágrafo único. Os eandídatos
serão destacados em Organizações
Militares próximas do local da
realização do concurso".

Auxiliares
a)

aprovado pelo Decreto D.O 71.317, de
6 de novembro de 1972, alterado pelo
Decreto n.? 74.192, de 19 de junho

1/4
1/6

1i1b

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçãc, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 14 de janeiro de 1975;
Independência e 87.° da
República.

Quadro de Oficiais
Auxiliares do Corpo de

154.° da

Fuzileiros Navais:

ERNESTO GEISEL

Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
Capitães-Tenentes .

1/4
1/6
1/15

Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 87,° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

DECRETO N." 75.212 -

DE

14

DE

JANEIRO DE 1975

Altera o artigo 5.°

ao

Reçuuumetito

para a Formação de Oficiais Engenheiros e o Ingresso no Corpo de
Engenheiros 6 Técnicos Navais,
aprovado pelo uecreso Ónr 71.317,
de 6 de novembro de 1972, alterado pelo Decreto n.O 74.192, de 19
de junho de 1974 e dá outras pro-

oiâêncías ,

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

. Art. 1.0 O artigo 5.° do Regulamento para .a Formação de Oficiais

Geraldo Azevedo H enning

DECRETO N.o 75.213 JANEIRO DE

DE 14 DE

1975

Transfere a sede t.la 1,1l Brigada de
Infantaria Motorizada e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atrrouíção que lhe confere o ar tígo 81, item IIl, da Constituição e de conformidade com o
disposto no artigo 46 do Decreto-lei
n.s 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. I·'" E' transferida a sede da
1.0. Brigada de Infantaria Motorizada
da cidade do Rio de Janeiro - GB
para a de Petrópolis - RJ.
Art. 2.° O Ministro do Exército
baixará os atos complemen tares necessários à efetivação deste Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo,
Brastlía, 14 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEI•

Sylvio Frota
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DECRETO N° 75.214 JANEIRO

DE

DE 14
1975

DE

Fixa as proporções a serem observadas
no cálculo de núme1'O de vagas rejerentes aos '?uadros de. C?JiCta1s
de Administraçao e de Otícisus Es·
pecialistas, no ano de 1974.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe c:o~e!e
o artigo 81, item m, ~a constltulç~
e tendo em v Ista o disposto no § 4
do artigo 103, da LeI numero 5.774,
de 23 de dezembro de 1971.

EXECUTIVO
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postos dos diferentes Quadros de' Oficiais das Armas dos serviços e de
Material Bélico:
-

Coronel
Tenente-COronel
Major

1/ U
1/15
1120

Art. 29 Este rrecreto entrará em
vigOr na data de . sua publícaçao. tevogadaa as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de" janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° . da
República,
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETA~

Art. 1° São fixadas para o ano de
1974 as seguintes proporçoes a serem
observadas no cálculo do número ce
vagas para os postos de Capitão .e
primeiro-Tenente dos Quadros 00
Oficiais de Administração e de Oflciaís Especialistas:
1/10
- Capitão
1/20
_ 1° Tenente
Al't 2° Este Decreto entrará em
vigor 'na' data de .s?a publicação ~e·
vogadas as díspoaiçoes em contràrío,
Brasília 14 de janeiro ae 1975;
1540 - da "Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvto Frota

DECRETO N° 75,215 -

DE H DE
JANEIRO DE 1975

Estabelece as proPorçôes a serem observadas na fixação do número minimo de vagas referentes ao ano de
1974, dosdijerentes Q'1!'adros de Oficiais das Armas, serviços e de Material Bélico.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vista o disposto no § 4°
do artigo 103, da Lei número 5.774,
de 23 de dezembro de 1971.
DECRETA:

Art.

}O

São fixadas para o ano

de 1974 as seguintes proporções a se-

rem observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os diversos

DECRETO N° 75.216 -

DE 14 DE
JANEIRO DE 1975

Fixa na Aeronáutica, para os dtJerentes Quadros e Postos, (1$ pro..
porções a serem obsermuias no cciZculo da quota compulsória para o
ano de 1974.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH da Constítuícão, e tendo em, vista o disposto '. no
§ 4° do artigo 103 da Lei número 5,774,
de 23 de dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. l° Ficam estabelecidas, -na
Aeronáutica, as seguintes proporções
a serem observadas para o -càtcurc dá
quota compulsória para o ano de 1974:
Quadros de Oficiais· aviadores,' E~~
genheíroa, Intenuentes, Médícos; Farmacêutícos e Dentistas
.
Coronel
118 do efetivo
Tenente-Coronel 1/15 do efetivo
Major
1/20 do efetavo
Quadro de Oficiais Especialistas em
Avião, Armamento, Fotograffa, Me~
teorologfa, COntrole de. Tráfego :Àé...
reo, Comunicações e Suprimento Téc''':
meu
1

Major

Capitão
Quadro de
de Guarda
Major

Capítâo

Quadro de
tração
Capitão

.1/10 do.efetIvo
1/20 do efetivo,
onerara de- Infantaria
1110 do efetivo.
1/20 do eíetivo .
OfiClaisdê Adminis1/10 do

erenvo,

Prímeíro-Tenente 1/20 do efetivo
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e~
vogadas as disposições em contrárto.

Brasília, 14 de janeiro de 1975;
154" da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N° 75.217 -

DE

14

DE

JANEIRO DE 1975

Declara de utilidade pública, -pora
fins de constituição de servidão
administrativa; .taíxa de terra destinada à passagem de linha de
'transmissão da Companhia Brasileira de Energia Elétrica. no Estado do Rio de Janeiro.

.O Presidente da República,

usando da atribuição que the confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o dísposto
no artigo 151, letra "e" do Código de

águas, regulamentado pelo Decreto
número 35.851, de 16 de julho de 1954,

e o que consta ao processo número MME 704.320-74,
DECRETA:

Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constitui'cão de servidão admínlstratrva, as
áreas de terra situadas nas faixas varlãvets de 20 (vinte) até 40 (quarenta) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações Sete
Pontes e São Lourenço, nos munícípios de 'São Gonçalo e Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, cujo projeto
e planta de situação n- BX-SK-32197
foram aprovados por ato do Diretor
da 'Divisão de Concessão de Serviços
de' Eletricidade 'dó Departamento Nacional de Aguas e 'Energia Elétrica
no processo MME n- 704.320-74.
Art. 2° Fica "autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica a
promover. a constituição de servidão
admíriístratíva nas referidas arcas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem, da linha de transmíssâo ref~rida 11;0 artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa. necessária em favor

da Companhia Brasileira de Energia
Elétrica, para o fim indicado, a 'qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada .ínha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possiveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os propnetártcs
das áreas de terra a.tdngtdas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas' ao que for compatível com a
existência úa servidão, abstendo-se,
em consequência, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4° A Companhia Brasileira de
Energia Elétrica poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituíçâo da servidão administ-rativa
de caráter urgente, utilizando o processo' judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de Junho
de 1941, com as modificações mtroduaídas pela Lei n'' 2.786, de a de
maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NQ 75.218 - DE 14
JANEIRO DE 1975

DE

Renova p8r 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Relóyin Federal Limitada, para executar serviço de radiodifusão sonora em cnda
média de âmbito regional, na cirla..
de do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lIl, combinado com
o artigo 8°, item XV, letra "a,". da
Oonstituíção, e nos termos do artigo
6° da Lei número 5.'185, de 23 de
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junho de 1972, e tendo em vista o
que consta do Processo MC n'' 41.659
de 1973,
DECRETA:
Art. 1° Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3°, da Lei n° 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artdgc 2°
do Decreto número 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1° de novembro de ..973,

a concessão outorgada pelo Decreto
número 27.000, de 2 de agosto de
1949, publicado no Dzário Ojtcial da
União de 8 subseqüente, à Rádio Relógio Federal LImitada, para executar na cidade do Rio de Janeiro,
Estado. da Guanabara, sem dírerto de
exclusividade, serviço de tadíodífusáo
sonorr. em onda média de âmbito regional.
§ 1° A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pejo
presente Decreto, reger-se-á 'íe conformidade com o Código Brastlerrc
de Telecomunicações, ·leis subsequentee e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas
pelo Decreto número 71. 825, Ie 8 de
fevereiro de 1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo,
2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará através de
§

portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas,
Art , 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87" da
República,
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N° 75.219 -

DE 15 DE

JANEIRO DE 1973

Cria o 589 Batalhão de Infantaria e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e de conformidade com (I drsPOSto no artigo 46, do Decreto-leí número 200, de 25 de fevereiro de 1967,

DECRETA
Art. 19 Fica criado o 589 Batalhão
de Infantaria, com sede em Aragarças
(GO).

Art. 29 O Ministro do Exército
baixará os atos complementares necessários à efetivação deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota

DECRETO NQ 75,220

DE ] 5 DE

JANEIRO DE 1975

Revoga os Decretos que aprovaram e
moâittearcm o Regulamento da Escola de Comando e eetuao-tauor da

Aeronáutica

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe eonfere o Artigo 81, item IH, da constatuíção,

DECRETA

Art , 1Q Ficam revogados os seguintes Decretos: rfJ 24,748, de 5 de
abril de 1948; nv 27.852, de 6 de mar..'
ço de 1950; ne 28,834, de 6 ele novembro de 1950; nv 31.364, de 1 de
setembro de 1952; n 9 35.937, de 2l) de
julho de 1954; nc 36.916, de 16 de
fevereiro de 1955; nc 38.818, de 05
de março de 1956; nc 39.002. do 10 de
de

abril de 1956; n- 47.138, de 27
outubro de 1959; nc 52,431, ie 02
setembro de 1963; ne 53,511, de 29
janeiro de 1964; nc 56.697, de 09

de
de
de

agosto de 1965; nc 67.483, de 24 de
dezembro de 1965; n- 60.260, de 23 de
fevereiro de 1967 e n 9 61.200, de 22
de agosto de 1967.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República
ERNESTO GEISEL

J, Arartpe 'Macedo
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DECRETO N'? 75.221 -

DE

15

DE

JA1;lEIRo De 1975

DeClara a cessação de privilégws. OU,torga. a çe~trais Elétricas de Sâo
Paulo S,A.-"CESP concessão nos
'llÍmücípio.s de Quelitz, Areias, SZl~
veiras e. Lasninnas, Eõ-tad':J de São
,f,aulo, e dá outras p1'ovidéllcias.

'9. :'p'resid~nte

da República,

usando -da atribuição que lhe confere
oe.rbígo 81,_ item IH, da Oonstttuíçâo,
e nos termos do artigo 150, do Código de Aguas, e o qUe consta' do processo MME n 9 704,0.006-72,
DECRETA

Art. 1Q Fica declarada a cessação" para 'OS, efeitos do _artigo 139; parágrafo 1Q, do: Código de Aguas. da
exploração dos 'serviços de energia elétrica de que eram titulares Ezaias
Blumer _pinto, êlegerredo Thomaz,
Amajdo Gomes. Sebastião Novaes e
Erriestína 'de Souza Duque, de acordo
com .os manírestos de usinas hidrelétricas apresentados, respectívamente, nos processos S.A. 2.442-35, S.A.

946-35, S,A,. 1.230-35, e S.A. 981,35,

com relação aos municípios de Quelua; .Areías.: Silveiras e distrito de Pi~
nheíroa, .pertencents ao município de
Lavrtnhas, no Estado de São Paulo.
Art. 29 E' outorgada a centrais
Elétricas de "São Paulo S.A. - CESP
concessão para, distribuir energia elêtr.~ca, .nos vimunlcípíos . de
Queluz,
Areias; Stlveiras e' Lavrinhas, no Estado de São Paulo.
'Art. 39 'Fica a concessionária autótizada.a estabelecer os sistemas de
transmissão e distribuição necessâfios e' obrtgada a cumprir o disposto
nel Código de Aguas, leis subseqüentes
e .seus regulamentos.
Art. 40 A presente concessão vígorará pelo-prazo de 30 (trinta) anos.
;paIâgt~fo Único' ~ 'Findo' o prazo
de' corrcessãoos bens e instalações
.exístentes em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 59 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que víerem a ser estipuladas.
Parágrafo Único - A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência da

concessão, sob pena de seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 69 Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publlcaçãc. revogados os Decretos nos 46,954, de 02
de outubro de 1959, 46.949, de 02 de
outubro de 1959 e 39.747, de 08 de
agosto de 1956 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
1549 da Independência e 871,1 da
República
ERNESTO GEISEL
Shigeakz

ueu

DECRETO N9 75.222
DE 15 DE
JANEIRO DE 19'15
Reorganiza o Departamento-Geral de
serviços do Ministério do Exército
e dá outras iaovuiéncíae.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o disposto no
artigo 46, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967,
DECRETA
Art. 19 O
Departamento-Geral
de Serviços, órgão de direção setorial
do Ministério do Exército, passe a ter
a seguinte organização geral:
1) Chefia
2) Diretorias
Art. 20 A Chefia do DepartamentoGeral de Serviços compreende:
1) Chefe
2) Vice-Chefe
3) Gabinete
4) Assessorias
5) Divisão Administrativa.
Art. 39 As Diretorias integrantes
do Departamento-Geral de Serviços
são:
1) Diretoria de Material de Inten..
dêncía (DMI)
2) Diretoria de Subsistência (DS)
3) Diretoria de Transportes (DT)
4) Diretoria de Assistência Social

(DAS)

5) Diretoria de Veterinária lDV)
6»
Diretoria de Saúde (D Sau)
7) Diretoria de Proeessamento de
Dados (DPD).
.
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Art. 49 A Diretoria de Saúde referida no artégo _ anterior tem a seguinte orgamzaçao:
1)
Direção
2) 1r). Subdiretoria
3) 2\' Subdiretoria.
Art. 59 Os cargos de Diretor de
Subsistência e de Saúde são privativos de General-de-Divisão dos Serviços de Intendência e Saúde, respectfvamente. O cargo de Diretor de Veterinária é privativo de General-deBrigada do Serviço de Veterinária.
Art. 6'1 O cargo de Subdiretor da
Diretoria de Subsistência é privativo
de General-de-Brigada. do Serviço ae
Intendência e os cargos de Subdíretor da Diretoria de Saúde são privativos de General-de-Brigada do Serviço de Saúde.
Art. 71} Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo; revogados os Decretos nc 71.707, de 16
de janeiro de 1973, nv 72.208, de 11
de maio de 1973, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
1549
da Independência e ó79 da
República
ERNESTO GEISEL

Sylvio rrota

DECRETO N9· 75.223
DE 15 DE
JANEmo DE 1975
Altera o Regulamento da
Departamento-Geral de serviços (R-I54) ,
do Ministério do Exército e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo Artigo 81, item IIl,
da Constituição, e de acordo com o
disposto no Artigo 46, do Decreto-lei
nv 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA

Art. 19 O item 5 do Artigo 59 e o
Artigo 16, do Regulamento do Departamento-Geral de Serviços. (R-154),
do Ministério do Exército, aprovado
pelo Decreto nv 73.1l0, de 7 de novembro de 1973, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 59 ••••••• , •••.•••••••••••
5) Diretoria
<DV)

de

Vetetinária
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"Art. 16. A Diretoria de veterinária incumbe o desenvolvimento das atividades relativas ao
provimento e manucençâo dos
efetivos de anímajs e de suprimento e manutenção do material
de veterínáría.",
Art. 2Q Fica suprimido o termo
"remonta" nos Artigos 19 e 2 9, do Regulamento do Departamento-Geral
de Serviços, do Ministério do Exér-

cito.

Art. 39 Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
da Independência e 879 da
República.

1549

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N° 75.224 -

DE

15

DE

JANEIRO DE 1975

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Veterinária, do Departamento
Geral de Serviços do Ministério do
Exército.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o: artigo 81, item UI, da Constituição,
e, tendo em vista o disposto no arügo 46, do Decreto-lei n.s 200, de 25
de fevereiro de 1967,
DECRETA

Art. 1.0 Fica aprovado o Regularnento da Diretoria de Veterinária do

Departamento Geral de Serviços do
Ministério do Exército, que com este
baixa.
Art. 2.° O presente Decreto entrará

em vigor na data de sua' publicação,
ficando revogado o Decreto n.... 45.145,
de 30 de dezembro de 1958 e demais
disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
da Independência e 87. 0 da
República.

154.0

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
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><I<GULAMENTO DA DIR.ETO'RJA
DE VETERINARIA
(R-34)

7) realizar aquisições pertinentes
aos animais, ao material e aos ser-

viços necessários ao cumprimento de
sua missão.

CAPíTULO I

CAPíTULO II

Da anetona e suas finalidades

Da organização geral

Art. 1.0 A Diretoria de VeterInária
(DV) é um órgão de apoio normativo-

Art. 3.0 A Diretoria de Veterinária
compreende:
1) direção
2) seções
Art. 4.0 A Direção compreende:
1) Diretor
2) Gabinete
Art. 5.0 As Seções denominam-se:
1) Seção de Planejamento e Orçarnentação -- (S/I)
2) Seção de Controle, Estatística e
Mobilização (8/2)
3) Seção de Provimento de Material

técnico subordinado ao Departamento
Geral de Serviços, incumbido das atividades de provimento e manutenção
dos efetivos de animais e do suprimento e manutenção do material de

vetermérta,

Art. 2.° Para cumprimento de suas
finalidades, compete à DV:

1) planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades relacionadas
com:
a) provimento e manutenção do efetivo de equinos para o Exército;
b) provimento. manutenção e adestramento de cães de guerra;
c) assistência veterinária 2..0.5 animais e profilaxia das zoonoses ;
dl aquisição. recebimento, armazenagem, distribuição de artigos de ve..
terinária;
e) regime de forrageamento de aní-

(S/3)

4) Seção de Administração Plnanceira (S/4l
5) Seção de Medicina verennãeíe
(S/5)
6) Seção de Provimento de Animais (S/6)

CAPITULO III
Das atribuições

maís.

cooperar nas atividades de mobilização no que diz respeito à veteriná.ria.
3) estudar e elaborar propostas de:
a) programação das necessidades
orçamentárias para a execução de
suas atividades;
b) planos, programas, instruções e
normas;
C) vtsttas e inspeções técnico- administrativas;
â) aperfeiçoamento da poíítrca setorial e atualização da legislação em
vigor no campo de suas atividades;
e) manuais e instruções técnicas;
4) promover a realização de:
a) estudos, análises e pesquisas, visando o aprimoramento de suas atividades;
tn estudos sobre contratos c convênios relativos ao serviço de vetcnnâria.
5) baixar normas técnicas relativas
às atividades de sua competência e
estabelecer a sua aplicação;
6) tratar de assuntos estatísticos referentes ao Serviço de Veterináría .
2)

Art. 6. O Diretor é o responsável,
perante. o Chefe do DGS, pelo cumprimento das atividades da Diretoria.
Art. 7.° Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos administrativos
que forem de sua competência pela
legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atlvídaaes de
competência da DV;
4) propor ao Chefe do DGS:
a) a expedição dos atos ad-ninlstrativos de interesse da Diretorra que
não forem de sua competência;
b) a realização de visitas e inspeções técnicas.
5) exercer
as atribuições de ordenador de despesas ou delega-Ias.
Art. 8.° Ao Gabinete comoete:
1) tratar de assuntos referentes à
administração do pessoal nulítar e
civil, às informações, segurança e relações públicas, ao material ..e 'lOS serviços de interesse da Diretoria;
0
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2) executar os serviços de »xpedíente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar, publicar e distribuir
os Boletins da Diretoria;
4). elaborar relatórios e pr anos de
coleta de dados estatísuccs pertinentes às atividades da Diretorra como
Organização Militar;
5) organizar e manter atualizados o
Hl-stórico e a Biblioteca.
Art. 99 As Seções', genericamente,
compete:
1) estudar, emitir parecer e elabcrar expedientes relativos aos assuntos
que lhes foram atribuídos;
2) elaborar e propor;
a) planos. instruções, relatôrtos e
programas relativos às suas atividades;
iH normas e publicações técnicas;
c) modificações na legislação com
a finalidade de atualizá-la, adaptando-a à evolução técnica e admtnlstratíva.
3) manter controle slstemataco sobre o cumprimento da legislação pertinente às suas atividades;
4) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competência;
5) coletar, atualizar e Interpretar
dados estatísticos concernentes às
suas atividades.
Art. 10. A Seção de Planejamento e Orçamentaçâo (S/1), compete:
1) planejar e eretuar o
levantamento das necessidades para a execução das atividades a cargo da DV;
2) elaborar os projetos e atividades
de interesse da Diretoria:
3) propor os reajustes nos programas elaborados em função da lei orçamentária, dos créditos adictonaís,
contenções e diferimentos.
Art. 11. A Seção de Controle, Estatística e Mobilização (8/2,. compete:
1) efetuar o controle físico dos pro-

jetos e atividades afetos 3 DV;
2) executar as atlvídades de estatística relativas ao Serviço de Veterinária;
3) elaborar e processar indicadores
para avaliação funcional do Serviço
de Veterinária;
4) tratar dos assuntos relativos a
mobilização.
Art. 12. A Seção de Provimento
de Material (S/3), compete:
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1) propor as medidas para provimento do material de veterinária;
2) controlar a situação do material
permanente de veterinária;
3) elaborar e processar Indicadores
para avaliação funcional do Serviço
de veterinária;
4) cooperar com a 2~ Seção nos assuntos referentes à mobilização;

5) realizar licitações, aquisições dos
diversos artigos e serviços de interesse da Diretoria, exceto animais.

Art. 13 A Seção de Administração
Pinancelra (8/4). compete:
1) realizar o controle financeiro dos
recursos referentes aos projetos e atividades de responsabilidade da Diretoria;
2) contabilizar os créditos e numerários atribuídos a DV para o cumprimento da atividade-fim;
3) providenciar a movimentação dos
recursos financeiros destinados ao
atendimento das finalidades da Diretoria.
Art. 14. A Seção de Medicina Veterfnárla (5/5), compete:
1) assessorar o Diretor de veterinane, na orientação e controle técnico-admínístrativo do tuncíonamento
das Organizações Militares de veterinária;

2) proceder a estudos e nesqulsas
visando ao estabelecimento e crvulgação de normas técnicas e medidas
relativas à preservação da saúde, fOIrageamento e adestramento elos animais do Exército;
3) realizar o controle e coordenação das medidas destinadas .9. assegurar o estado sanitário dos animais do

Exército:

4) opinar a respeito do alojamento
e arraçoamento de cavalos particulares;
5) atualizar e difundir os conhecimentos técnicos de vetermárta militar;
6) coordenar a elaboração dos Manuais Técnicos.
Art. 15. A Seção de Provimento de
Animais (8/6), compete:
1) assessorar o Diretor de veterlnéria no provimento de animais;
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2) controlar os efetivos de equtnos
e de cães de guerra;
3) opinar a respeito do alojamento
e arraçoamento de animais;
4) realizar licitações e aquisições
de equlnos e cães de guerra para atender às necessidades do Exército. Sylvio F1'Ota.

DECRETO NÇl 75.225
JANEIRO DE 1975

DE

15

DE

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e dá outras providéncias.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe eonfere o artigo 81, itens TI! e V, da
Constituição.
DECRETA:

Art. 1.0 Na coordenação da política
nacional de desenvolvimento cíentffíco e tecnológico o Presidente da República será assistido pela Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República, ressalvada a competência
deferida à Secretaria-Geral do Conselho de .Segurança Nacional.
Art. 2.'? As atividades da área de
Ciência e Tecnologia são organizadas
sob a forma de sistema.
Art. 3.° Nos Ministérios com atuação significativa na área de Cíencía e
Tecnologia, o Sistema Nacional de
Desenvolvimento Científico e 'rccnológico disporá de órgãos Setoriais,
que revestirão, preferentemente, a
forma de Secretarias de Tecnologia.
Parágraro uníeo . Ficarão sob supervisão dos órgãos Setoriais de cada
Ministério todas as unidades organizacionais de qualquer grau que realizem atividades de ptauejamento, supervisão, coordenação, estímulo, execução ou controle ie pesquisas cientificas e tecnológicas . :: a cua utilização pelos setores econômicos e sociais.
Art. 4.° A atuação integrada do
SNDCT será objeto de um Instrumento de previsão orientação e coordenação - o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico .....
(PBDCT) - que terá como esquema
financeiro um orçamento-programa
trienal.

Art. 5.9 A proposta do PBDCT terá sua elaboração coordenada pela

SEPLAN, com o auxílio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e será
submetida à aprovação do Presidente
da República.
Art. 6.° Ao CNPq compete auxiliar
o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República no desempenho das
atribuições que a este confere o item
!lI do artigo 7.° da Lei 11.° 6.036, de
1.0 de maio de 1974, e principalmente:
I - Na formulação da política global de ciência e tecnologia estabelecida pelo Governo Federal;
!I - Na coordenação da elaboração do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e no
acompanhamento de sua execução,
econômico-financeiro e técnico-científico, assim como na análise de planos e programas setoriais de Ciência
e Tecnologia;
ttr - Na artíeulaçãc com os Estados, Territórios, Distrito Federal e
Municípios, visando à compatibilização de esforços, bem como
prestaçào de assistência técnica e ao intercâmbio de informações.
à

Art. 7.° A execução do PBDCT terá como principal instrumento financeiro os recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), mstítuído pelo
Decreto-lei 0.° 179, de 31 de julho de
1969.

Parágrafo único. A aplicação dos
:recursos do FNDCT obedecerá as diretnzes, aos Planos e aos programas
aprovados pelo Presidente da República, por proposta do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli-

ca.

Art. 8.'? As pesquisas e outros trabalhos de caráter científico e tecnorógrco de interesse para a segurança
nacional serão protegidos por normas
especiais de sigilo.
Art. 99 Relativamente aos Ministérios Militares, observar-se-á o disposto nos artigos 15. § 2.°, e 50, item
IV, do Decreto-lei nc 200-67, com a
redação dada pelo Decreto-lei no 900,
de 29 de setembro de lb69.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henminç
SylvioFrota
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
José Carlos Soares Freire
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulineiit
Ney Braga
Amcaao: Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
J oéc Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira FlfJueiredo
Antonio Jorge -Correa
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N° 75.226 ~ DE 15 DE
JANEIRO DE 1975
Inclui parágrafo único no artigo 4°
do. Decreto no 66.222, de 17 de ferereiro de 1970, alterado pelos de números 71. 922, de 15 .te março de
1973, 73.778, de 11 de março de 1974,
e 74.075, de 16 de maio de 1974.

O Presidente da República
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Fica Incluído no artigo 40
do Decreto n'' 66.222, de 17 de fevereiro de 1970, o seguínte parágrafo:
"Parágrafo ünieo. Em seus impedimentos eventuais, o DiretorGeral do DASP sere substituído
pelo Chefe do Gabinete."

43

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de SU1, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de Janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETO N. ° 75.227 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Educação 8_
Letras do Alto Tuquari, mantida
pela Fundação Alto Taquari de Ensino Superior, com sede na 'Cidade
de Lajeado, Estado do Rio Grande
do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição. de acordo com o artigo 47 da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal -íe
Educação n." 4.040-74, conforme consta dos Processos n. Os 5. 993-73-CFE e
255.843-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras (licenciaturas
de 1.0 grau e plena), com habilitações
em Português-Literatura e PortuguêsInglês, da Faculdade de Educação e
Letras do Alto Taquari, mantida pela
Fundação Alto Taquari de Ensino Superior, com sede na Cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
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DO

16

DE

JANEIRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil da Universidade
Federal de Mato Grosso.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conre,
re o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1963,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9

de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Bducação n.v 4.108-74, conforme const<.t dos Processos TI.OS 6.898-74-CFE e
273.816-72 do Ministério da Educação

e Cultura.

de 1.0 grau) do Centro de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Caxias
do Sul, com sede na Cidade de Caxias
do S uI, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o

75.230

JANEIRO DE

DE

16

DE

1975

DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Civil da
Universidade Federal de Mato Grosso.
com sede na Cidade de Cuiabá, Es.,

tado de Mato Grosso.
Art. 2," Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 16 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o 75.229
JANEIRO DE

DF

16

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso àe
Ciências da Universidade de caanae
do Sul. Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da Repúbl1ca,
usando das atribuições que lhe conte,
re o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vísta
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 4.052-74, conforme consta dos Processos n.ss 6.429-74-CFE e
263.570-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA;

Art. 1.0 E' concedido reconhecímento ao curso de Ciências (licenciatura

Concede reconhecimento ao curso de
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Farias Brito". mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura, com
sede na Cidade de auaruinos, Estado ae São Paulo.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe conte,
re o artigo 81, Item III. da Constituição, de acordo com o artigo 47, da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.0842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.« 4.101_74, conforme consta dos Processos n.ss 8.846-74-CFE e
GM-BSB 006.044-74 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Psicologia (lícencíatura), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Farias Brito". mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura. com sede na Cidade
de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N." 75.231 JANEIRO DE 1975

DE

16

DF.

Concede reconhecimento ao curso de
Serviço SOcial da Universidade Federal de Mato Grosso, com sede na
Cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conte,
re o artigo 81, item lU, da Constttutçâo, de acordo com o artigo 47, da wei
TI.o 5.540, de 28 de novembro de 1963.
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista,
O Parecer do
Conselho Federal de
Educação n." 4.041_74, conforme consta dos Processos n.ss 8.214-74-CFE e
GM-BSB 006.030-74 do Ministério da
Educação e Cultura,

DECRETA:

Art. 1.0 í!'ica autorizado o funcionamento do curso de Administração (habilitações em Administração de Empresas e em Comércio Exterior) da
s'aculoade de Ciências Administrativas e Comércio Exterior do Paraná,
com sede na Cidade de Curitiba.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

DECRETA:·

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso,
com sede na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISE'.t.

Ney Braga
DECRETO N.o 75.232
JANEIRO DE 1975

GM-BSB 005.959-74 do Ministério da
Educação.,: Cultura,

DE

16

CE

Autoriza o funcionamento do curso de
Administração da F a c u l d a d e de
Ciências Administrativas e Comerczo Exterior do Paraná, mantida
pelo Centro de Estudos de Comercio
Exterior do Paraná, com sede na
Cidade de Curitiba.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conte,
re o artigo 81, item lU, da Constituição, de acorde com o artigo 47, da Lei
n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.v 4.119-74. conforme COTIS_
ta dos Processos 8.226-74 - CFE e

N. o 75.231' . - DE
JANEIRO DE 1~'15

16

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis 'la Facuuuule de
Ciências Contábeis i:, Sobral, mantida pela Funddção Vale do Acaraú,
- UVA, com sede na czdade de Sobral, Estado do Ceará,

O Presidente da República,
usando das atrtbuíc
.ue confere o artigo 81, item UI,da Constttuíçâo, de acordo com o are'go 47, da Lei
:1.<> 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto lf"j TI.O 1342, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vísta
o Parecer do Conselho I" "e-al de
Educação D.O 4.125-74. cnro-m- consf-a dos Processos n-s 6.520-74-CFE e
GM-BSB005.957-74 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhccímonto ao curso de Ciências Contábeis da
Faculdade de Ciências Contábeis de
Sobral, mantida pela Fundação Vale
do Acaraú-UVA, com sede na cidade
de Sobral, Estado do Ceará.
Art. 2.° Este Decreta. entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N° 75.234 -

DE

16

DE

JANEIRO DE 3.975

Concede reconhecimento aos cursos de
Letras, de Estudos S{)f..,'1ais, de Ciências Sociais e de Matp~,átiea da Faculdade de Filosofia. Ciências c Le-

tras "Santana", mantida p~lo Instituto Santanense de Ensino Supe-

rior, com sede na ci/uuie de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lnc confere o artigo 81, item UI da Ccnstltuí-

ção, de acordo com o artigo 47, ria r.et
5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-te- D.O 842, de
9 de setembro de 1969. e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
D.O

Educação D.O 4.130-74, conforme consta dos Processos D.OS 8.788-74-CFE e
GM-BSB 006.066-74 do Ministério da

Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras (licenciatura
plena - habilitações em Português
Literatura e em Português-Inglês), de
Estudos Sociais (licenciatura de 1.0
grau). de Ciências Soctals, e de Matemática da Faculdade -te Filosofia, Ciências e Letras "Sant-ana" mantida
pelo Instituto Santanense de Ensino
Superior, com sede na c'dade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

EXECUTIVO

n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,« 842, de 9
de setembro de 1969. e tendo -m vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n,« 4.116-74 .. -ro-me consta dos Processos n.ss 6.505-74-CFE e
GM-BSB 006.065-74 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.° E' concedido reconhecimento ao curso de Agron onna da Escola
Superior de Agronomia do Bspírlto
Santo, com sede na cidade de Vitória,
mantida pela Secretaria de Educação
e Cultura do Espírito Santo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pn'olícação, ..'>/0gadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

c-

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° na
Repúblíoa ,
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75 235 ~ aa lô DE
JANEIRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Agronomia da Escola Superior de
Agronomia do Espírito Santo, com
sede na cidade de Vitória, Estado do
Bepirito Santo.

O Presidente da Reuúbüca,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl da Constituição, de acordo com o artigo 47, da Lei

DECRETO N.o 75.236 -- DE 16 DE
JANEIRO

DE 1975

Concede reconhecimento CU) curso de
Educação Física da. raeviaoae de
Educação Física, ma'1?li-?a. velo Clu.be
Náutico Mogiano. com sede na cidade de Moji das Cruzes, Estad.o de
São Paulo.

o

Presidente da Rpoflblica,

usando das atrtbutcões q:w lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artJ,.,. ''7 'ta Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de. 19€5,
alterado pelo Decreto lei n." 342, de 9
de setembro de 1969, e ten-to em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.v 4.100-74. conforme consta dos Processos n.ss 3.037-74 - CFE
e GM-BSB 006.029-74 do Mínístérto
da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.° E' concedido reconheclmento ao curso de Educação 'Física (licenciatura e habtlítactío em Técnico
em Desportos) da Faculdade de Edu-

ATOS

:10

cação Física,
manttda pelo
Clube
Náutico Mogtano, com sede na cidade
de Moj! das Cruzes, Estado de São
paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 16 de janeiro de 1975:
1540 da Independência e 87° da
Repúbl1ca.
ERNESTO GEISEL

DECRETO

N° 75.238 _. DE
JANEIRo DE 1975

DECRETO N," 75.237 -

m: 16 DE

1.;}'i'5

Concede reconhecimento (1.0 carso de
Medicina da Faculdade de Medicina
de Teresópolis, mantida pela Fundação eaucoaoiuü Serro. dos oroaoe.
com eeae 7?', ci .-1ade ce 'l'eresópolts,
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o arücr- ,17 da Lei
D.O 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de 9
de setembro de 1969. a tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 3.729-74, conforme consta dos Processos D.OS '5.615-74-CFE e
GM-BSB 005.788-74 do Ministério da
Educação e Cultura,

Art. 1.° E' concedido reconhecímento ao curso de Medicina da Faculdade
de Medicina de Teresópolís, mantida
pela Pundacao Fdncací -nal Serra dos
Orgâos, com sede na cidade de Teresópolís, Estado do Rio de ctanetro,

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubucecão, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de jan-trc de 1975;
154.° da Independência e 87.<> da
República.
Ney Braga

DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Ciências Biológicas, de Desenho, de
Matemática e de PedC'.f!ogia. da Faculdade de Ciências e Ed~"-"(';;() de
Criciuma, mantida r-ma Furuiaçóo
Educacional de Criciuma, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da Repúbllca,
usando das atribuíçôe- ro~(' lhe confere
artigo 81, item IIl. da Constituição, de acordo com o artigo '17, da Lei
n. ° 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-Iel n." 8-1:2, de 9
de setembro de 1969. ~ Lendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.e 3.736-74. conforme consta dos Processos nas 6.163-73-CFE e
239.620-72 do Ministérb da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Ciências Biológicas
(licenciatura). de Desenho. de Matemática e de Pedagogia (habilitação
em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2.0 grau) da Far'.'·''''''rlE' de
Ciências e Educação de Crâcíuma,
mantida pela Fundacã.. Educacional
de Crícíuma, com sede na cidade de
Crícíuma, Estado de Santa Catarina'.
Art. 2. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154° da Independêncía e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETA:

ERNESTO GEISEL

16

°

Ney Braga

JANEIRO DE
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Ney Braga
DECRETO N." 75.239 - DE 16
JANEIRO DE 1975

DE

Dispõe sobre a inclusão de empreços
regidos pela legislação trabalnista
no Plano de ctaseiticaçõo de que
trata a Lei ns 5.645, de 10 àe
dezembro de 1970, e dá outras twovidências.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição
e tendo, em vista o disposto nos arti"
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gos 9.° e lO, da Lei n,e 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e nos arnlgos 3.°,
e 7.° da Lei D.O 6.185, de 11 de
dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 A inclusão, no Plano de
Classificação instituído pela Lei número 5.645, de 1970, de empregos regidos pela legislação trabalhista, pertencentes a órgãos da Admínístraçãc

Federal direta e Autarquias federais
em que o regime jurídico do respectivo
pessoal não seja, por força de deter-

minação legal, exclusivamente o da
legislação do trabalho, dependerá da

habilitação dos respectivos ocupantes
em processo seletivo específico de
caráter eliminatório, a ser fixado pelo
órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal SIPEC.
§ L"
Será dispensado do orocessc
seletivo a que se refere este artigo o
empregado que tiver Ingressado no
emprego, a ser incluído no novo Plano,
em virtude de habilitação em concurso público ou prova pública.
§ 2.° O órgão Central do SIPEC
estabelecerá, também, as normas para
a classificação dos habilitados '10 processo seletivo de que trata este artigo,
observados os demais critérios indicados no Decreto de estruturaçao {jOS
Grupos de Categorias Funcíonata.

Art. 2.° O pessoal abrangido POl'
este Decreto concorrerá a inclusão
nas Categorias Funcionais de que fOl
clientela originária, nos vagos pre-vistos na lotação, remanescentes oa
implantação do Plano de Crassífícação em reíacao aos ocupantes de
cargos sujeitos ao regime estatutarto,
ou aos ocupantes de empregos perrnanentes nos órgãos em que o reg-me
jurídico do respectivo pessoal eeía por
força de lei, o da legislação trabalhista
Art. 3.0 A inclusão de que trata
este Decreto ocorrerá sem atteraçao
do regime jurfdíco dos empregados,
os quais passarão a integrar a Tabela
Permanente do respecti vo Minísterro,
órgão integrante da Presidência da
República, órgão Autônomo ou Autarquia federal.
Art. 4.° Os empregados regidos pela
legfslaçao trabalhista não poderão

concorrer à inclusão nos Grupos Polícia Federal, Tributação, Arrecadação
e Fiscalização e Diplomacia, em face
do que dispõe o artigo 2.0 , da Lei
n.s 6.185, de 1974.
Art. b.O As faixas graduais ce
vencimento e demais disposições pertinentes constantes do Decreto-lei
n.v 1.341, de 22 de agosto de 1974. com
os reajustamentos posteriores, serão
aplicadas aos ocupantes de empregos
regidos pela legislação trabalhista 111cluidos no Plano de Classifícaçao na
forma prevista neste Decreto.
Parágrafo único. Os efeitos trnanceiros da inclusão no novo Plano letroagirão a 1.0 de novembro de 1974,
de conformidade com o Decreto-lei
n." 1.341, de 1974.
Art. 6.° Caberá ao órgão Oentra.í
do SIPEC baixar Instrução Normativa
disciplinando a aplicação deste Decreto.
Art. 7.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicaçj,o"l'Elvogarias as disposições em cone-ano.

Brasília, 16 de janeiro de 1975;
da Independência e 87.° da

154.0

Repúbhca..
ERNESTO GEIS~

Armando Falcão
Geraldo Azevedo H enntng
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
Jose Carlos Soares Fretre
Dyrceu Araújo Nogue~ra
Alysson Paulineiu
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
severo Fagundes Gomes
Shigeaki ueta
João Paulo dos Reis Vello8o
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de oüoes-a
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de onxeíra F2guei~
redo
Antonio Jorge Correo:
L. G. do Nascimlnto e Suua
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DECRETO N.? 75.'24D JANEIRO DE

DE

16 DE

:1975

Dispõe sobre a execu(.~ã{) d:J resultado
das negociações visando à retinuia
do produto neçro-âe-ívmo tia Lista
Nacional do Brasil 'p:,ra a ALALC,
realizadas durante a XIV Conferência Ordinária da Associação.

O presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
O artigo 81, item III, da Constituição, e
Considerando que o Tratado
de
Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso
Nacional pelo Decreto Legislativo n."
1, de 3 de fevereiro de 196J., detemuna
o estabelecimento entre seus membros
de uma Zona de Livre Cométclo, a ser
instituída gradualmente, por meio de
negociações anuais;
Considerando que os Plenipotenciários dos Estados-Membros firmaram,
na cidade de Montevidéu. em 18 de
dezembro de 1974, a Ata de Negociações do XIV Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes
Contratantes do Tratado de Montevidéu;
Considerando que na referida Ata
Final se encontram reg-strados os resultados das negociações visando à retirada do produto "negro-de-fume" ..
(NABALALC 28.03.0.01 e TAS .....
28.03.01.00 e 28.03.99.00) da Lista
Nacional do Brasil para fi ALALC. 1l~1S
termos do item 5 da Ata Final do XIV
Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu.
DECRETA;

A partir de 1.0 de janeiro de 1975,
as importações do produto negro-defumo, classificado na Tarifa Aduaneira Brasileira nos itens 28.03.01.00 e
28.03.99.00 e na NABALALC no item
28.03.0.01, estarão sujeitas ao gravame vigente para países não-membros
da ALALC, quando originárias da Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile,

Equador, México, Paraguai, Peru e
Uruguai.
Brasília, 16 de [anetro de 1975;
154° da Independência e 87° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Azeredo
Silveira
José Carlos Soares Freire
N.o 75.241 ~ DE
JANEIRO DE 1975

D}i~CRETO

16

da.

DE

Aprma 08 estatutos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e dá outras providências.

o

Presidente da República,

no 1;30 da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição.
c tendo em vista o que dispõe a Lei
n." 6.129. de 6 de novembro de 1974,
DECRETA;

Art. 1° O Conselho Nacional de
Desenvolvimento otcntrnco e Tecnolôgtcc (CNPq),
fundação instituída.
pela Lei n." 6.129, de 6 de novembro
de 1974, reger-se-á pelos Estatutos
que a este acompanham, assinados
pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 2.° Os bens imóveis de que trata a LeI n." 6.129, de 6 de novembro
de 1974, são os constantes da relação
anexa.
Al·t. 3.° E' extinto o Conselho Nacicnal de Pesq uísa, criado pela Lei
Ti.O 1.310, de 15 de janeiro de 1951~
alterada pela Lei n'' 4.533, de 8 de
dezembro de 1964.
~ 1" Ficam transferidos para o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cíentifico e Tecnológico os recursos orçamentários e extra-orçamentários consignados ao Conselho Nacional de Pesquisas, assim como todos
os bens, direitos e obrigações.
§ 2.~ ~ Aos funcionários de que
trata o artigo 7.°, § 4.°, da Lei n." ...
6.129, de 6 de novembro de 1974, aplfcar-se-âo as normas da Lei n.v 6.184.
de ~ 1 de dezembro de 1974.
A"t. 4.° Passam a integrar o ...•
CNPq, na qualidade de Unidades Su-
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Instituto Nacional de

TÍTULO II

Pesquisas Espaciais, o Instituto Naclc-

Da Competência

nal de Pesquisas da Amazônia, o jus-

ttt.ito Brasileiro de Bibliografia e Documenteção e o Instituto de Mate-

mática. Pura e Aplicada.
Parágrafo único. ·As Unidades Subord'riadas terão suas atribuições, Sua

estrutura e seu funcionamento prevístoc em Regimento Interno aprova-

do pelo Presidente do CNPq.

Ar;'·. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárto.
Brasília, 16 de janeiro de 1975;
154." da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

João Paulo dos Reis VeUoso

ESTATUTO DO CONSELHO
NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTíFICO E TECNOLóGICO
(CNPq)
TÍTULO I

Da Natureza, Sede, Fins e DuraçâO

Art.

1.0 O Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), fundação instituída
pela Lei ri." 6.129, de 6 de novembro
de 1974, vinculada à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República. (SEPLAN), com personalidade jurídica de direito privado, sede eforo no Distrito Federal, reger-se-á
por estes estatutos e, no que couber,
pela .eg.slaçãc em vigor.
Art. 2,~ O CNPq tem por finalidade
auxiliar o Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República no desempenho das atribuições que a este foram confertdas pelo artigo 7.°, item
rrr. da Lei n.° 6.036, de 1.0 de maio
de 1974, principalmente quanto à análise de planos e programas setoriais
de ciência e tecnologia e quanto à
formulacãc e atualização da política de desenvolvimento científico e
tecnclóg.co estabelecida pelo Governo Federal.
Art. 3.° O prazo de duração do ..
CNPo é indeterminado.

Art. 4.° Compete ao CNPq, especialmente:
I - Auxiliar o Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento na coordenação da elaboração do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (PBDCT) e o acompanha .nentc de sua execução, assim
cotn., a análise de planos e programas setoriais de ciência e tecnologia.
II Estimular a realização, de
programas e projetos de intercâmbio
e transferência de tecnologia ente.. e
entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou ínternacionaís.
IH - Promover a implantação 'te
rnecanísmos de coleta, análise, armazenamento, difusão e intercâmbio de.
dados e informações sobre desenvclviruento científico e tecnológico.
Fv - Participar do estudo de atos
mtemacíonats de interesse para o
de.senvolvímento científico e tecnológ-ico
V - Propor normas e instrumentos de- apoio e estímulo às atividades
de pesquisas científicas e tecnológicas de interesse do desenvolvimento econômico e social.
VI .- Promover estudos -e programas Integrados de formação, avaliação e valorização de recursos huma-'
nos nas áreas de ciência e tecnolog-ia.
Vll - promover, no País e no exterior, reuniões de natureza científica e tecnológica ou delas partici-.
pat .
VIII -

pesquisa,

Assistir financeiramente a
com recursos a esse fím

d-stmadoa.
IX - Prestar assistência técnica
no campo de sua atuação.
TÍTULO TIr

Do Patrimônio

Art. 5.° Constituirão o patrimônio
do CNPq:
I - Bens imóveis, inclusive os trans-'

feri ter do Conselho Nacional de Pes-:
quísas. na forma do artigo 4.° da Lei.
n.v I) .1~9, de 6 de novembro de 1974.
II - Bens, direitos, móveis e ínstaiacõcs. inclusive os transferidos do
Conselho Nacional de Pesquisas.
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IH -

Dotações consignadas no or-

çaraentc da União.
IV ~ Receitas operacionais líquiüas.
V ~ ~ Receitas patrimoniais líquidas.
VI- Doações de pessoas de direito
t úbüco e privado, nacionais Ou es-

tranoet r as, inclusive de entidades internacicnaís ,
VII - Recursos de origens díversas. tais como: contribuições, rendas
orovenientes de aplicações financeiras, de prestação de serviços ou de
n-ensaçôes sobre bens Ou direitos
produzidos no curso de suas atívídaces.
§ L" Os bens do CNPq serão utilizados, exclusivamente, na consecução
doa 3P.U:-: objetivos, sendo permitida oi
. .e scecuva alienação ou permuta, bem
como a locação para obtenção de ren.tas destmadaa ao mesmo fim.
~ 2.' Os bens móveis desnecessários. .neerviveis ou em desuso poderão ser alienados, constituindo o produto ia alienação receita eventual
ca Funcaçâo .
TÍTULO IV

Da Organização

Art. 6.° São órgãos do CNPq:
I - Presidência.
II Conselho Científico e 'I'ecnológtcc (CCT); e
lU - Unidades Técnicas, Administratrves e Subordinadas.
A.rt . .7.0 A Presidência do CNP.:}
será exercida por um Presidente, auxlüa-to por um Vice-Presidente e por
~~",-c;es'3ür es,

Parágrafo umco. O Presidente e o
více-Preeídente do CNPq serão no-

meados pelo Presidente da República.
Art. S." O CCT será constituído por
membros natos, a seguir reíacíonados. e mais quinze outros, designados
prtncípalmente ~entre cientistas, tecnólogos,
pesquisadores, todos brast.círoa e que desenvolvam atividades
relevantes nos setores da Ciência QU
da Tecnologia,
totalizando trinta

lU - Presidente da Academia Brasileira de Ciências.
IV - Superintendente do Institute de P . .anejamento (IPLAN).
V - Secretários Gerais ou titulares
dos órgãos Setoriais de Ciência e
Tecnologia dos Ministérios da Indústrt., e do Comércio, da Agricultura, dl,
Saúde aas Comunicações, da Educação e Cultura, do Interior, das Minas
e Enerf'ia, dos Transportes e das Retecões Exteriores .
VI -- Presidente do Banco Naclcnal .íe Desenvolvimento Econômico
(BNDE).

VTI Representante do EstadoMsdcr das Forças Armadas (EMFA).
§ 2.0 O Presidente da .República designará os demais Membros do c.CT,
os qunds exercerão seu mandato pelo
período de dois anos, permitida a Yecouduçâc por uma vez. E' permitida
nova c'eslgnaçãc após decorrido pelo
menos o período de um mandato.
â 3.~ O Presidente do CNPq será o
Presidente do CCT; em suas ausênCiB.S c seus impedimentos, cabe ao
v-ce-eresiôente da Fundação substitui-Ia.
§ 4." O CCT somente deliberará
com a presença de dez (10) dos membros referidos nos itens I a VII do
artigo 8.".
Art. 9.° As atribuições, a subordinação, a estrutura e a área de ação
das Unidades Técnicas e Adrrr.nlstrativas serão definidas em Normas de
Estrutura e as das Unidades $ 1-ordí-.
nadas em 'Regimento Interno, aprovados pelo Presidente do CNPq.
Art. 10. A estrutura do CNP.:} será
constituida de forma compatível com
as características e a específlcld xde de
suas atribuições e atividades. e visará à integração das diversas unidades, respeitada a autonomia mdíspensável ao exercício das respectivas
runções ,

TíTULO V
Das atribuições dos airiçentss

Art. 11.

Incumbe ao Presidente áo

(30) Conselhelros ,

CNPq:
I - Representar o CNPq em juízo

§ 1.' São membros natos, íntegrantes do CCT:
I - Presidente do CNPq.
II - Vice-Presidente do CNPq.

ou fora dele, podendo constttutr mandatário para esse fim.
II - Convocar o CCT do ':lNPq e
presidir-lhe as sessões, com dir'?!tD ao
voto de qualidade.
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III - Dirigir as atividades do CNPq
em conformidade com os Estatutos.
IV - Instituir mecanismos de auditagem para controle técnico e admínistrativc das atividades dos órgãos
do CNPq.
V - Aprovar planos, programas e
projetos anuais e pl uríanuaís das
atividades da Fundação e suas eventuais alterações.
V! - Aprovar o Orçamento e a forma de controle.
VII - Assinar cheques e ordens de
pagamento ou de movimentação das
contas de depósito bancário do CNPq,
juntamente com o responsável pero
setor financeiro.
VIII - Designar os dirigentes das
Unidades do CNPq.
IX - Propor a política de pessoal
e a de salários.
Parágrafo único. As atribuições de
que trata este artigo, excetuadas as
de números III, IV, VIII e IX, poderão ser delegadas a outros dirigentes
do CNPq, devendo o ato de outorga
fixar os limites de seu exercício.
Art. 12. Incumbe ao Vice-Presidente:
I - Substituir o Presidente do
CCT, em suas faltas e impedimentos.
11 - Auxiliar o Presidente na coordenação da elaboração do projeto
do PBDCT e no acompanhamento da
sua execução, bem como no estudo e
na preparação de programas e prc jetos setoriais ou especiais de interesse para a consecução da política de
desenvolvimento científico e tccnológico.
III - Exercer outras atribuições que
lhe sejam conferidas.
Art. 13. Incumbe ao Conselho
Científico e Tecnológico (CCT):
I - Opinar sobre questões relevantes, pertinentes ao desenvolvimento científico e tecnológico no PaÍS.
II - Assessorar o Presidente do
CNPq no tocante às linhas gerais
orientadoras da ação da Entidade, na
promoção, junto às principais instituições públicas e privadas do setor
de ciência e tecnologia, e na divulgação dos objetivos, programas e resultados da atuação do CNPq.

lI! - Cooperar com o Presidente do
CNPq, na forma que dispuser o Regimento Interno da Entidade:
a) na preparação do projeto do
PBDCT e no acompanhamento da
sua execução, bem como na elaboração de programas e projetos setoriais
ou especiais de interesse para a consecução da politica de -tesenvolvlmente cientifico e tecnológico;
b) na realização e partdcipação de
estudos que contribuam para ') aperfeiçoamento de aspectos da política
governamental de desenvolvimento
científico e tecnológico.
c) no estudo de atos e programas internacionais de cooperação Científica
e tecnológica.
d) na programação do. orçamento
de investimentos do CNPq e na elaboração dos relatórios anuais de audltagem da Entidade.
tíTULO

VI

Das disposições ttnonceims

Art. 14. O exercicio financeiro do

CNPq- coincidirá com O ano CiVIl.

Art. 15. Até o último dia útil do
mês de março de cada exercício, o
CNPq enviará ao Ministro de Estado
Chefe da SEPLAN as contas gerais
relativas ao exercício anterior, acompanhadas do relatório de atividades.
Art. 1El. A Pínancíadora de Estudos e Projetos (FINEP) será o principal agente financeiro do CNPq.
Art. 17. A proposta orçamentáría
elaborada pelo CNPq será anualmente submetida à aprovação do Ministro Chefe da SEPLAN.
§ 1v A proposta orçamentária específicará os recursos necessários ao ...
CNPq para o exercício de suas atividades internas e para a e1a'boNção e
o desenvolvimento de planos, programas e projetos setoriais de Interesse
do Governo Federal, a sêu cargo, nas
áreas de ciência e tecnologia.
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§ 29 Os recursos destinados à realização de planos e programas plurianuais serão consignados nos orçamentos anuais em proporção à despesa estimada para cada exercício .

Art. 18. O CNPq poderá contrair
empréstimos com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais, observadas as normas existentes sobre a
matéria.
TÍTULO

Parágrafo único. Como Instrtuiçâe
voltada para o desenvolvimento cíenttfíco e tecnológico do Pais, o CNPq
gozará das isenções tributárias conferidas em lei às instituições científicas, inclusive a de que trata o item
III do artigo 15 do Decreto-lei no 37,
de 18 de novembro de 1966.

VII

Do regime do pessoal

Art. 19. O pessoal do. CNPq será
regido pela legislação trabalhista, observadcs o disposto no artigo 79 e
seus paràgraíoa da Lei nv 6.129, de 6
de novembro de 1974.
Parágrafo único. O CNPq poderá
contratar pessoal especíalízado, brasileiro ou estrangeiro, para tarefa
técnica específica, relacionada com
atividade que desenvolver.
Art. 20. Independentemente de posíçâo hierárquica ou de víncujo cm .
pregatícío, ou, ainda, da natureza do
trabalho, aquele que revelar matéria
considerada sigilosa pelo CNPq responderá criminalmente pela v-olação
do sigilo.
TíTULO

nacionais, estrangeiras ou internaclonads os serviços de que necessitar para o desempenho de suas funções.

VIII

Disposições gerais
e transitórias
Art. 21. A instalação do CNPq se
dará com a publicação do ato de nomeação do seu Presidente.
Parágrafo único. O Ministro de Estado Chefe da SEPLAN fixará a remuneração do Presidente e do VicePresidente do CNPq, bem como a gratificação por comparecimento atr; ~
buída aos membros da CCT.
Art. 22. O CNPq poderá contratar
com entidades públicas e privadas,

Art. 23. Em caso de extinção do
CNPq, seus bens e direitos rever-terão, integralmente, ao Patrimônio da
União.
Art. 24. O Presidente do CNPq, de
acordo com as necessidades especificas, poderá contratar consultores 0".1
organizar comissões técnicas para
realização de estudos e elaboração de
pareceres.
Art. 25. Os atuais servidores do
Conselho Nacional de Pesquisas permanecerão no CNPq na situação em
que se encontram, até a aplicação do:
disposto na Lei nc 6.184, de ri de dezembro de 1974.
Art. 26. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pelo
Ministro de
Estado
Chefe
da
João Paulo dos Reis,
SEPLAN.
Velloso.

ANEXO AO DECRETO N° 75.241, DE
16 DE JANEIRO DE 1975, NOS
TERMOS E PARA OS ~'INS DO

ARTIGO 4°,

§

2°, DA

LEI

N° 6.1.29,

DE 6 DE NOVEMBRO DE 1974

Relação dos Imóveis pertencentes
ao Conselho Nacional de Pesquisas,
que passam a constituir patrimônio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 'Tecnológico .....
(CNPq), discriminadas e caracterízados a seguir:
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Imóvel situado na Estrada do

Aleixo, Município de Manaus, Esta'do do Amazonas, com 212. 853,92m2,

conforme descrição de fls. 1 a 3.
2 - Imóvel denominado Reserva
Florestal Ducke", situado na Estrada
AM-l, Município

João Goulart, Es-

tado do Amazonas, com

.

lOO.OOO.OOO,OOm2, conforme descrição
defls.4a5.

3 -

Imóvel

situado

na

Rodovia

'I'orquato-Tapajós, Município de Ma-

naus, Estado do Amazonas, com ....
714.075,GOm2, conforme descrição de
fls. 6.

4 -

Imóvel situado na Rodovia ..

AM-OI0, Município de Manaus, Estado do Amazonas, com 7.500. eOO.OOrn2.

conforme descrição de fls. 7.
5 - Imóvel situado à Rua Visconde do Rio Branco, na Comarca de
Niterói, Estado do Ril) de Janeiro,
com 29.105,00 ma, conforme descrição
de fls. 8.

6.- Benfeitorias em tereno de .....
28,24 ha, situado na cidade de São
José dos Campos, Estado de São Paulo, cedido pelo Ministério da Aeronáutica, conforme descrição de fls. 9
alO.

7 - Benfeitorias em terreno de ..
27.412,00m2, situado na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,
de acordo com Convênio firmado com
o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte e a Unlversídade Federal
naquele Estado, conforme descrição
de fls. I!.

8 - Benfeitorias em terreno de
1.161,06 ha, situado na cidade de Cacboeíra Paulista, Estado de São Paulo, cedido pelo Governo daquele Estado, conforme descrição de Ils , 12.
9 - Benfeitorias em terreno de
260.000,OOm2, situado no Morro da
Conceição, cidade de Cuiabá, Estado
do Mato Grosso, cedido pelo Governo
daquele Estado, conforme descrição de

fls. 13.

10 - Benfeitorias em terreno de
18.329.000,00m2, situado no Município
de Manaus, Estado do Amazonas, cedido em regime de comodato, pela
Superintendência da Zona Franca de
Manaus (SUFRAMA), conforme descrição de ns. 14.

Lote de terras sem denominação,
situado a margem direita da Estrada
do Aleixo - km 3,5, na confluência
com a Estrada do Contorno, munlcípio de Manaus, Estado do Amazonas,

havido pelo

Instituto

Nacional de

Pesquisas da Amazônia UNPA), orgão subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), por doação
do Governo do Estado do Amazonas,
de acordo com o Decreto Estadual número 1.285, de 24 de dezembro de
1968, publicado no Diário Oficial daquele Estado, da mesma data, e conforme titulo de doação, datado de 9
de setembro de 1969, registrado as fls.
407 do livro ns 27, da Divisão de Alienação de Terras, de 4 de setembro de
1969 e transcrito no Cartório do 3°
Ofício de Imóveis e Protestos de Letras, do município de Manaus, Estado
do Amazonas, aos 11 dias do mês
de setembro de 1969, às fls. 19, do
livro n- 3-D, sob o número 2.920.
Mede de frente, 230,OlJ metros, um
perímetro de 2029,25 metros lineares
e uma área de 212.853,92 metros quadrados, limitando-se ao Norte, para
onde faz frente, com a margem direita da Estrada do Aleixo, por lima
linha que mede 88,50 metros, &Q
38°NE, e com a margem esquerda da
Estrada do Contorno, por nave linhas
com as distâncias de 27,00 -- 21:,00 21.00 -

15,00 -

22,50 -

18,aO -- 28.50

- 20,50 e 157,00 metros, aos rumos
de 68°NE - 79°NE - 86°NE ..- 88°SE
- 81°SE - 69°SE - '36"30'SE - 5'~~SE
e 45°SE (MI-M2); 3. Leste, com a
margem esquerda da Estrada de contorno, por três linhas medindo 100,00
- 70,00 e 454,00 metros, aos rumos de
35°SE - 290 8 E - 14°SE (M2-M3); ao
Sul, com terras doadas ao Ministério
da Marinha, por uma linha medindo
199,50 metros, ao rumo de 6BoNE
(M3-M4); e a Oeste, com terras doadas ao Ministério da Marinha e terIas requeridas pelo Doutor Raimundo
Cordeiro de Magalhães, por três retas
medindo 376,00 - 384,00 e 2<1,00 metros, aos rumos de 30°I'-~O -- 19°NO e
500 N O (M4-M1). O imóvel possui
benfeitorias, constituídas pelas construções a seguir relacionaâaa:
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PRl!:DIOS

Area

nesoruçxo

Construída
SÓ~ij

Econômico .....•...... . .......................•...•
Garagem e Oficina
.
Alojamentos I (6 apartamentos)
.

zetwcona . . .... .., ...................••...............
Pa.p31 (laboratórkn
.
Celulose (usina)
.
,
.
Resrdêncía do Diretor
Botânica
.
Herbário . . ........•..••...•.•••..............•.......•
Pesquisas Florestais
.
Fítoquímíca

.

Depósito de Inflamáveis:
Patologia Tropical
.
Ciências do Ambiente
.
Almoxarifado.
. ................•......................
Administração . .
.
Cantina . .
.
Estação APT
.
Portaria . .
.
Biotério . . ..............................................•
Quadra de Esportes
.
Lavanderia . . '"
.
.
Biblioteca: - Pav. A
.
Biblioteca: - Pav. B
Biblioteca: - Pá.v. C
.
.
Residências Vigias (2 casas)
.
Alojamentos II (6 apartamentos)
Resídêncías Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
Residôncías Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
Rtsldências Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
Residências Pesquisadores
.
OUTRAS OBRAS
DESCRIÇÃO

Rede de distribuição de corrente elétrica
Rede Hidráulica
Pavimentação de blokret em todas as vias de circulação
Poços Artezianos (4)
Abrigos de madeira para poços artesianos (4)
Passarelas, calçadas e alargamento da pista

212,4~m2

683,00m2
3.31,12m2
119.2õm2
154,24m2
196,23m2
485.94m2
250,04m2
167,Q'1m2
32Q,67m2
718,20m2
995,09m2
383,36m2
327,04m2
452,34m2
228,48m2
41,6Dm2
13.D5m2
491,40m2
537,56m2
84,53m2
396,ODm2
312,OOm2
253,50m2
50,22m2
351,12m2
77,90m2
82,91m2
82,91rn2
83,64m2

sa.nmz
ez.nma
82,11m2

az.nmz
80,68m:::l
80,63m2
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- Lote de terras denominado "Reserva Florestal Ducke", situado no
tiga Estrada de Campos Sanes, atua!

totecnía, culturas especializadas, etc ..
O imóvel possui benfeitorias, constituídas pelas construções a seguir reIacíonadas:

vido pelo instituto Nacional de Pes-

PRIlDIOS
Descrição

quilômetro 23 da Estrada AM··I, an-

Munícípío João Goulart, Estado do
Amazonas, 29 Distrito da capital, haquisas da Amazônia

(INPi\.) , órgão

subordinado ao Conselho Nacional de

Pesquisas (CNPq), em virtude de doa-

ção do Governo do Estado do Amazonas, devidamente autcrízado pela
Lei Estadual nc 41, de 28 de novembro de 1962, publicada no "Diário Ofi-

cial do Estado", em sua edtçâc de 16
de tevereíro de 1963, nv 19.994,

1~

pá-

gina, consoante a escritura de doação
pura e simples, de 20 de novembro de
1963, lavrada em Notas do 2,0 Oficio
de Manaus, Livro 635, fls. J4v. A
aquisição do referido lote de terras
foi transcrita sob o nc 14.228, às fls.
264 do Livro 3-M, no Cartórío do 29

Offcío do Registro de Imóveis da Co-

marca de Manaus, aos 23 de novembro de 1963. O imóvel tem uma área
de 100.000.000,00 m2 (cem milhões de
metros quadrados), limitando-se ao
Norte com terras devolutas, por uma
linha quebrada de três elementos, a
saber: o primeiro, de hum mil metros (1.000,00 m) , no rumo de ncventa -graus (90'?); o segundo, de quatrocentos e cinqüenta metros (45V,OO m) ,
no rumo de cento e oitenta ~raus .. ,
(809 ) ; e, o terceiro, de nave mil metros (9.000,00 m) , no rumo de noventa graus' (909); ao Sul, com terras devolutas, por uma linha quebrada de três elementos, a saber: o primeiro, de nove mil metros (9.000,00
m) , no rumo de duzentos e setenta
graus (2709 ) ; o segundo, por uma 1i
nha de quatrocentos e cinqüenta metros (450,00 m) , no rumo de Z81'O grau
(09); e, o terceiro, por uma linha de
hum mil metros (1.000,00 m) , no rumo de duzentos e setenta graus (270°);
a Leste, com terras devolutas, flor uma
linha de dez mil metros (10.000,00
m) , no rumo de cento e oitenta graus
(809); e, a Oeste, com terras devolutas, por uma linha de dez mil metros (10.000,00 m) , no rumo de zero
grau (0°). A doação do terreno foi
:feita de acordo com a Lei Estadual
nc 41, de 28 de novembro de 1962, para nele o donatário, ou sucessor seu,
instalar os seus serviços de pesquisa,
inclusive localização de laboratórios,
parques naturais para plantações experimentais, biotérios, observação, fi4

Casa de madeira com os seguíntes
compartimentos: um escritório, três
quartos, um banheiro, um santtárlo ,
Alojamento de madeira com os 5e·
guíntes compartimentos: quatro quartos, um banheiro, dois sanitários.
Casa de força e luz de alvenaria.
Casa para alojamento do motorbomba de alvenaria.
Casa de madeira com uma sala para escritório, na Estação Meteorológica.
--'- Lote de terras, sem denominação, situado no quilômetro ?6 ao 27,
da Rodovia Torquato I'apajós, 27 Distrito da Cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, havido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia ...
(INPA) , órgão subordinado ::0 Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq),
em virtude de doação do Governo do
Estado do Amazonas, por rorca da Lei
Estadual nc 755, de 3 de dezembro de
1966, publicada no "Diário Oficial"
daquele Estado, de 7 de dezembro de
1966, no 21.108, e conforme título de
doação (art. 99 da Lei no 89, de 31
de dezembro de 1959), expedido em 9
de janeiro de 1967, transcrito no Cartório d.o 29 Ofício do Regtstro de Imóveis e Protesto de Letras, da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas,
aos 13 dias do mês de janeiro de 1967,
às fls. 185, do Livro 3-0, soe o número 15.840. O imóvel mede de frente, quatrocentos e oitenta e oito metros lineares, (488.00 mls) , um perímetro de três mil seiscentos e ccaorto metros (3.618,00 mls) e uma área
de setecentos e quatorze mil e setenta e cinco metros quadrados (714.075
mar, limitando-se ao Norte, para onde faz frente, por duas linhas na extensão de 200 e 288 metros, aos azimutes de 659 e 629, respectivamente
de M4 - a Ml ; a Leste, com terras
ocupadas e requeridas por João Evangelista Filho, por uma reta medtudo
mil e trezentos e vinte metros (1.320,00
m) , ao azrmute de 1549 30' de Ml a
M2; ao Sul, com terras destinadas à
"Reserva Ducke", por uma tinha com
a dimensão de 807 metros <\0 aimute
de 270'?, de M2 a M3; a Oeste, com
terras ocupadas e requeridas por Vi-
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riato Bittencourt de Andrade, por uma
linha que mede mil metros ta.oun m) ,
ao azimute de 3509 de M3 a M4.
_ Faixa de terra do patrimônio do
Estado do Amazonas, doada ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INP A), órgão subordinado ao
Conselho Nacional de Pesquisas ."
(CNPq), destinada à "Reserva Walter
Egler'". Referida faixa de terra está
situada na Rodovia AM. 010 - Manaus-Itacoatíara, km 64-65, margem
esquerda, havida pelo INPA, por força da Lei Estadual nv 780, de 3 de
outubro de 1968, publicada no "Díário Oficial" daquele Estado, do dia 4
subseqüente. Mede de área 1.50') 000,00
mz, limitando-se: ao Norte com terras devolutas por uma linha de ....
1.500,00 m ao rumo de 689 NO, e. Le.3te com terras devolutas por uma
nha de 5.000,00 m ao rumo de 259 NE:
ao Sul com a margem esquerda da
Rodovia Am . 010 para onde faz frente por uma linha de 1.500,00 m ao rumo de 689 SE, a Oeste com terras devolutas por uma linha de 5.uOO.úO TI}
ao rumo de 259 80. O imóvel não possui benfeitorias.
ü-.

Fração de terras doada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
ao Conselho Nacional de Pesquisas
(CNPq), situada no próprio estadual
denominado "P .E. 30-15" (antigo
Hospital São João Batista), à Rua
Visconde do Rio Branco, na Comarca de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, no 2° Subdistrito do l° Distrito desse Munícípío, devidamente autorizado pela Lei Estadual n" 2.046,
de 23 de novembro de 1953, publicada
no Diário Oficial daquele Estado, do
dia 25 subseqüente, e através de Escritura Pública lavrada aos 31 dias
do mês de agosto de 1954, no 5° Oficio
de Justiça da Comarca de Niterói,
Livro 79, fls. 113v, registrada aos 5
dias do mês de outubro ele 1954, no
Livro 3S, às fls. 89, sob número de
ordem n" 5.397, no Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição
da
Comarca de Niterói, compreendendo
a área total de 29.105,OOm2 "vinte e
nove mil, cento e cinco metros quadrados) e as seguintes construções:
maternidade, almoxarifado, rasa de
administração, pavilhão central, pavilhão de mulheres, cisterna, caixa
dágua e caixa de bomba, exclut-íos os
logradouros públicos compreendidos
em seu perímetro. Nos termos Cio
contrato, os bens doados destinam-se
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à instalação de serviços de projetos,
e da construção de um Blncroctclotron, bem assim de entidades qual o
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, assegurado à Faculdade Fhnnínense de Medicina o uso das águas
de cisterna e depósitos integrantes dos
mesmos bens e uma passagem para os
alunos do Instituto Anatômico à Policlínica da Faculdade Plumlnensa de
Medicina. A Lei Estadual número .'
5.466, de 7 de dezembro de 1964, publicada no Diário Oficial daquele Estado, no dia 9 subseqüente, autorizou
o Poder Executivo Estadual a liberar
o Conselho Nacional de Pesquisas da
condição imposta no art. 4° da Lei
Estadual número 2.046, de 23 de novembro de 1953, para o efeito de admitir a cessão ou transrerêncía à Universidade Federal do Estado do Ido
de Janeiro, no todo ou em 'Pente,
dos imóveis objeto da doação. posteriormente, aos treze dias do mês de
setembro de 1967, foi celebrado um
Contrato de Comodato entre o Conselho Nacional de pesquisas e a Universidade Federal Pluminense, do Ministério da Educação e Cultura, com
a ínterveníência da Escola de Engenharia da mesma Universidade, para
utilização do Blncrociclotron, inclusive
o correspondente terreno cercado em
que se encontra instalado no Meno
de São João Baptista, em Niterói, Estado do Rio da Janeiro.

Benfeitorias feitas pelo Instituto de
Pesquisas Espaciais UNPE), órgão
subordinado ao Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq), em área de terreno com 28,24 ha situada no Campus do Centro Técnico Aeroespacial,
na cidade de São José nos Campos,
Estado de São Paulo, cedida para uso
do INPE, conforme Portaria de delegação n" 1.270-GM-4 de 7 de dezembro de 1962 do Exmo. Ministro
da Aeronáutica e termo de Convênio
de 1-2-1963, firmado entre o Conselho Nacional de Pesquisas e o Ministério da Aeronáutica. Tais benfeitorias são constituídas pelas c-onstruções a seguir relacionadas:
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PImDIOS
DESCRIÇAO

Area
Construída

Portaria, compreendendo um pavimente térreo ..... ,
.
Administração, compreendendo um pavimento térreo
.
Biblioteca e salas de pesquisadores, compreendendo dois
pavimentos, provida de sistema de refrigeração
.
Prédio do Projeto Laser, compreendendo um pavimento
térreo ..............•...............••...........•..
Garagem, compreendendo um pavimento térreo
.
'- Centro, de Computação, compreendendo dois pavimentos,
provido de sistema de refrigeração
.
Auditório e Direção Geral, compreendendo dois pavimentos,
.
provido de sistema de refrigeração
,
.
Motel, compreendendo um pavimento térreo
Laboratôrío BETA, compreendendo três pavimentos
.
Prédio da Rotunda, compreendendo um pavimento térreo,
provido de sistema de refrigeração
.
.
Iõestaurante, compreendendo um pavimento térreo
Laboratório Sema, compreendendo um pavimento térreo ..
Prédio do Projeto SACI e Gráfica, compreendendo um pavimento térreo ................•......................
Prédio do Projeto SERE, compreendendo um pavimento
térreo ..........................•...................
prédio do Ruido, compreendendo um pavimento térreo ..
Prédio do Bondador, compreendendo um pavimento térreo
Prédio do Projeto Rada Sol, compreendendo dois pavimentos
_•..............................
Almoxarffado, compreendendo um pavimento térreo .....
Posto de Serviços, compreendendo dois pavimentos isolados
Grupo de residências, compreendendo dez casas térreas

j40m2
880m?
910m2
212m2
625m2
568m2

1.3'38m2
319m2

1.990m2
314m2

930m2

751m2
765m2
852m2

58m2
58m2

140m2
1.400m2
138m2

521m2

OUTRAS OBRAS
DESCRIÇAO

Arruamentos e estacionamentos pavimentados, àreas verdes abrangendo área gramada e arborizações, rede elétrica com iluminação, rede
de distribuição de água potável, poço semí-artesíano com conjunto de sucção
e de pressurfzação e praça de esportes e recreação.
Benfeitorias feitas pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). órgão
subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em área de terreno com 27.412m2, situada no Campus da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, na cidade de Natal, cedida para uso do INPE, conforme
Convênio de 2-11-1970 firmado entre o INPE, aquela Universidade e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Tais benfeitorias são constituídas pelas construções a seguir relacionadas:
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PREDIOS

Aece

DESCRIQAO

Oonstruida

Prédio da Televisão, compreendendo dois pavimentos: subsolo e térreo ............................•.............
Prédio de Computador, compreendendo um pavimento
térreo
.
Motel, compreendendo um pavimento térreo
.
Garagem, compreendendo um pavimento térreo
.

517m2

215m2
390m2
250m2

OUTRAS OBRAS

DESCRIÇAO

Arruamentos e estacionamentos, poço semi-artesiano com respectivo
conjunto elétrico de sucção e recalque (bomba submersa), rede de abastecimento de àgua potável e rede elétrica.
Benfeitorias feitas pelo Instituto de Pesquisas Espaciais nNPE) orgão
subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em área de terreno com 1.161,06 ha, situada à margem da Rodovia Presidente Dutra, na
cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, cedida para uso do
INPE, conforme Decreto õo Exmo, Governador do Estado. de São Paulo,
publica de no Diário Oficial Estadual de 26-2-1970. Tais benfeitorias sâo
constituídas pelas construções a seguir relacionadas:
PRl':DlOS

Area

nsacmçzo

õcnstru.da

Prédio do Projeto Sonda, compreendendo um pavimento
térreo . .
. ,. .
,
Prédio do Projeto Mesa, comprendendo: casa dos ínstrumentes, casa dos balões, base do radar e ajardmamento meteorológico
,
.
Almoxarifado e Administração, comprendendo um pavímente térreo
,
'
,
,.".
Prédio do projeto ERTS, compreendendo um pavimento
térreo ,
.
Casa de maquinas, compreendendo um pavimento subterrâneo
,
,
,
,",
.
Reservatório elevado, incluindo lago com repuxo para arrefecimento da água de condensação do sistema de ar
condicionado do prédio do Projeto ERTS
, .

F9m2
193m2
l.200m2

1.712m2
221m2

OUTRAS OBRAS

DESCRIÇAO

Arruamentos e estacionamentos parcialmente pavimentados, paço semí-artesíano com respectivo conjunto de sucção e recalque, rede de 'abastecimento de água potável, rede elétrica -e áreas verdes.
Benfeitorias feitas pelo Instituto de pesquisas Espaciais (INPE) , órgão
Subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em área de terreno com 260,OOOm2, situada no Morro da Conceição, distante 8 km da cl-
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dade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. na estrada que liga Cuiabá à

CI1a~

pada dos Guimarães, cedida para uso do INPE pelo Governo do Estado do

Mato Grosso. Tais benfeitorias são constituídas pelas construções a seguir
relacionadas:
PR:€DIOS

Aroa
DESCRIÇAO
Construtda

Estação de Telemetria, compreendendo dois pavimentos
Motel e Portaria, compreendendo um pavimento térreo .
Casa das máquinas, compreendendo um pavimento térreo
Torre para antena de rastreamento, conjugada com reservatói io dágua em concreto armado. .
, .

412m2
180m2
25m2

OUTRAS OBRAS
DESCRIÇAO

Arruamentos e estacionamento, poço
semi-artesiano com respeetrvc conjunto elétrico de sucção e recalque (bomba submersa), rede de
abastecimento de água potável e rede elétrica.
área de terra situada à margem esquerda da Rodovia Manaus-Caracaraf
krn 60, no Município de Manaus, Estado do Amazonas, cedida ao Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), órgão subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas (cNPq), em regime de Comodato, pelo prazo
de duração de 26 (vinte e seis) anos, pa-ra instalação da Estação Experimental de Silvicultura Tropical, por força de Convênio celebrado entre a
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) e o CNPq, a
22-10-1971 e publicado no Diário Oficial da União, do dia 5-11-1971, pagina
3.461. Referida área de terra fronteira à área da "Reserva Bícíógzca",
mede 3.000,OOm de frente, tem um perímetro de 24.000,OOm e uma área
de 18.329.000,OOm2. No imóvel, o INPA fez benfeitorias, constituídas pelas
construções a seguir relacionadas.
PRIlDIOS
Area

DF-SCRIÇAO

Alojamento para Engenheiro
.
.
Alojamento para Engenheiro
Residência para Engenheiro
, .
.
Dormitório para trabalhadores
Cozinha.
. ............•.................................
Refeitório . .
.

Oonstcmda
21,02m2

21,02m2
51,50m2
224,40m2
113,74m2
184,52m2

Nos termos da Cláusula Décima Nona, expirado o prazo do Convênio
celebrado, toda a área cedida, bem como as edificações e plantios existentes,
passarão -à propriedade exclusiva da SUFRAMA.
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DECRETO N." 75.242 JANEIRO DE

DE

17

DE

1975

promulga o Protocolo Adicional ao
Tratado de Itaipu. sobre Relações
de Trabalho e previdência Social.
Brasil - Paraguai.

o

Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprcvedo, pelo Decreto Legislativo n." 76,
de 31 de outubro de 1974, o Protocolo
Adicional ao Tratado de Itarpu, sobre Relações de Trabalho e Previdência Social Relativo aos Contratos
de Trabalho dos Trabalhadores, dos
Empreiteiros e Subempreiteiros de
Obras e Locadores e Sublocadores de
Serviços, concluido entre a República
Federativa do Brasil e a República
do Paraguai, em Assunção, a 10 de
setembro de 1974;
E havendo
referido Protocolo
Adicional entrado em vigor a 8 de janeiro de 1975;
Decreta que o Protocolo Adicional,
apenso por cópia ao presente Decreto, seja executado e: cumprido tão inteiramente corno nele se contém.

°

Brasília, 17 de janeiro de 1975;
Independência efl7." da
República.
154." da

ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azereclo

da

O Tratado mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
20-1-1975.

DECRETO N." 75.243 JANEIRO DE

DE

17 de

1975

Autoriza estrangeiros a tuiquirireni
tiireitoe sobre os terrenos que .rnen~

cwna.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item lI!, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
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205 do Decreto-lei nv 9.760, de 5 de
setembro de 1946,
DECRETA

Art. 19 Ficam autorizados a adquirir o domínio útil:
1) Rosalie Ferreira Escobar. de
naclonalídade francesa, da tração
Ideal de 5/180 do terreno de mannha situado na Avenida Atlântica número 3.744, correspondente ao apartamento 701, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 0768-12.990, de 1974;
2) Carlos Chapa Morales e Esperança Chapa Morales, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de
3/30 do terreno de acrescido de marinha situado na Avenida João Luiz
Alves nc 56, correspondente ao apartamento 402. no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
0768-29.993, de 1974;
3) José Gil González, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de
1/136 do terreno de marinha e de
acrescido de marinha situado na Avenida Augusto Severo nc 156, correspondente ao apartamento 1008 LO
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob 0:119 0768-36.896, de 1874;
4) Lucia Carapezzi Bantarell! Roversi, de nacionalidade italiana, da
fração ideal de 1/5 do terreno de marinha situado na Rua Urandi nv 13,
correspondente ao apartamento 101,
com direito a uma vaga na garagem,
no Estado da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o n.e 0768-38.087, de
1974;
5) Domenico Palmí e Antonletta
Bonavita Palmi, de nacionalidade ítaliana, do terreno de acrescido de marinha sltuarlo na Rua Inhandui nc 52,
no Estado da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o nv 0768-50.783, de
1974.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

JOsé Cartas Soares Freire
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DECRETO N." 75.244 -

OE

17

DO PODER EXECUTIVO
DE

JANEIRO DE 1975

Dispõe sobre alterações na composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, da
Tabela Permanente do Ministério
da Saúde, aprovada pelo Decreto
n'? 72.256., de 11 de maio de 1973.
o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na art.igo 181, itens I e lI, do Decreto-Ieí
n." 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no artigo 7.°, da Lei n.v 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e o que consta
do Processo n,» DASP 7.487, de 1974,
DECRETA:

Art. L" Fica alterada, na forma do
Anexo I, a composição das Categorias
Direção Superior, código LT-DAS101, e Assessoramento Superior, (,Ó~
digo LT-DAS-I02, do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores, da Ta-

bela Permanente do Mímsterto da
Saúde, a que se refere o Decreto
n.s 72,256, de 11 de maio de 1973.

Art. 2.° Ficam suprimidos os cargos em comissão e funções gratificadas, do Quadro Permanente do Ministério da Saúde, relacionados no
Anexo II - Parte I.
Art. 3,° O provimento das funções
de confiança de direção superior e
assessoramento superior compreendidas no Anexo I deste Decreto é da
competência exclusiva do Presidente
da República, na forma dos artdgoa
5.° e 11, do Decreto n.v 71.235, de 10
de outubro de 1972.
Art. 4.° A despesa decorrente da
aplicação deste Decre-to será atendida, pelos recursos orçamentaríos próprIOS do Ministério da Saúde.
Art. 5." As Ooortíenaçoes Regtonars
de Saúde, a que se refere o artcgo 2 o
alinea t, n." 1, do Decreto n.' '14.89"1:
de 13 de novembro de 1974, lJCl.SSOl m a
se denominar Coordenaoorms de
Saúde.
Art. 6." Este Decrete entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo, J'e-

vogado o Decreto n," 72.256, de. 11
de maio de 1973.
Brasília, 17 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 19'
foi publicado no D. O. de 24-1-1975.
DECRETO

N°

75.245 - DE 17
1975

DE

JANEIRO DE

Outorga à Pínhotíeclc socieacae
Produtora e Comercial de Madeiras S. A. concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do rio Chopim, Município de
MangueiTinha, Estado do Parana,
para uso exclusivo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item II!, da Ccnstltutção,
e nos termos dos artigos 140 e 150,
do Código de Aguas, tendo em vista
o que consta do processo MME
708.580-78,
DECR1':TA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Pinhofleck - Sociedade Produtora e Ccmercíal de Madeiras S. A. concessão
para o aproveitamento hídráunco ele
um trecho do rio Chopim, Município
de Mangueirtnhas, Estado do Paraná,
não conferindo o presente titulo delegação de Poder Público a concessiónárta ,
Art. 2.° O aproveitamento se destina a produção da energia elétrica
para uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo trntco. Não se compreende na proibição neste artigo o
fornecimento de energia aos associados da concessíonárta e vilas operárias de seus empregados, quando
construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3.° A concessionária fica obrigada a cumprir com o. disposto no
Código de Aguas, leis subsequentes e
seus regulamentos.
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Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta)
anos, findo o qual os bens e instalaçôes que, no momento, existirem em
função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 5.° Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal,
nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do oreeo de vigência da concessão, Sua renovação,
mediante as condições que vierem ã
ser estabelecidas, ou a comurrícar, no
mesmo prazo, SUa deststência ,
Parágrafo único. No caso de desistência, fica a critério do poder Concedente exigir que a concessionária
reponha, por sua conta, o curso
d'água em seu primitivo estado.
Art. 6.° Este Dor-reto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrár:o .
Brasília, 17 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Stuçealci Ueki

DECRETO N° 75.246 -

DE

20

DE

JANEIRO DE 1915

Promulga o Convênio Sobre Transportes Marítimos Brasil - Chile.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional apro- vado, pelo Decreto Legislativo nv 56,
de 26 de agosto de 1974, o Convênio
Sobre Transportes
Marítimos concluído entre a República Fed~rativa
do Brasil e a República do Chile em
Brasília, a 25 de abril de 1974; ,
E havendo o referido Convênio entrado em vigor a 8 de janeiro de 1975;
,D.ecreta que o Convênio, apenso por
copia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 20 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.~ da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

_4.zeJ'edo

da

o Convênio mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.
de 21-1-1975.

DECRETO N.o 75.247 JANEIRO DE 19%

D:;.;:

21

DE

Regulamenta dispositivos do Decretolei -n» 1.346, de 25 de setembro de

1974.
O Presidente da República,

Usando das atribuições oue lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição, e tendo em vista c disposto no
Decreto-lei n.s 1.346, de 25 de setembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Para fins do que dispõe o
artigo 1.0, parágrafo único, do Decreto-lei n." 1.346, de 25 de setembro de
1974, serão consideradas de Interesse
para a economia nacional as fusões,
incorporações ou outras formas de
combinação ou associação de empresas, cujos objetivos acendam. isolada
ou cumulativamente, 9"S seguintes diretrizes:
a) integração de atividades econômicas complementares que resultem
em economia de escala através da redução de custos e ganhes de produtividade, com repercussões favoráveis
no nível de preços internos;
b) desenvolvimento .1..') poder competitivo das empresas, em razão de
maior economia de esca'a. com aprimoramento dos' métodos administrativos, gerenciais ou tecnológteos:
C) fortalecimento de pequenas e médias empresas;
d) fortalecimento do sistema ttnanceiro nacional;
e) conquista, ampliação ou manutenção dos mercados externos:
j) instalação ou modernização
de
empreendimentos que visem a garantir
o início ou ampliação de fabricação
de produtos escassos no País;
g) instalação ou modernização de
agro-induscríaís
empreendimentos
bem como aqueles destinados à produção de seus insumos :O! implementes;
h) instalação ou modernização
de
emprendimentos para produção de
bens de capital.
Parágrafo único. Para utilízação
dos benefícios previstos no Decreto-lei
TI.O 1.346, de 25 de setembro de 1974,
os projetos relativos às operações especificadas neste artigo serão apreciados pela Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas - COFIE que; os
submeterá, mediante parecer, à decisão do Ministro da Fazenda.
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Art. 2.0 Poderão ser computadas
como custo ou encargo, em cada exercício, as quotas de dep-eciação cu
amortização calculadas sobre valores
de acréscimo resultantes na reavaliação de bens do ativo tmobilízado, efe-

tuada de conformidade com o disposto no artigo 1.0, do Decreto lei número
1. 346, de 25 de setembro de 1974, des-

de que calculadas às mesmas taxas
utilizadas para a depreciação doa valores originais dos bens que lhes deram origem.
§ 1.0 O custo ou encargo referidos
independem das depreciações ou
amortizações ocorridas, que continuarão a ser feitas sobre o valor crígínário e correções monetárias, e serão
admitidos concomitantemente até o

término da vida útil dos bens corres-

pondentes.
â
2.0 Depreciado ou amcrttaado totalmente o valor ortgtnat dos bens,
não mais será admitida qualquer depreciação ou amortdzaçâo sobre a parcela acrescida a titulo de reavaliação.
§ 3,0 Em casos excepelonals, e atendida a política governamental, o Ministro da Fazenda POd81'á autorizar a
utilização de taxas sup -noree às referidas no "caput" deste artigo, na
depreciação das parcelas acrescidas a
título de reavaliação, mediante proposta da COFIE.
§ 4.0 As correções monetárias calculadas sobre o valor das reavaliações, aplicam-se as normas vigentes
sobre a depreciação ou amortdzaçào
de tais parcelas, assim como o ajuste
previsto na alínea "h' do artigo 1."
do Decreto-lei n." 1.302, de 31 de dezembro de 1973.
§ 5.0 Os valores de acréscimo rerultantes das reavaliações serão contabiIízados obrigatoriamente no
ativo
imobilizado com intitulaçãu própria.
Art. 3.° O prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo artigo
6.°, do Decreto-lei n.s 1.346, de 25 de
setembro de 1974, aplica-se igualmente à efetivação jurídica da fusão, incorporação ou outras formas de combinação ou associação de interesses
pretendida, ressalvada a possíbilídada
de prorrogação, em casos especiais, a
critério do Ministro da Fazenda.
Art. 4.° O Ministro da Fazenda bàíxará os atos necessários à execução
das normas constantes neste Decreto.

Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonseti
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO

N.o

75.248 ~
DE Un5

DE

21

DE

JANEIRO

Autoriza o serviço do Patríraônio da
União a aceitar a âoação de imóvel
em Picoe-Pl, destinado ao Ministério do Exército.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item II!, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165 e
1.180, do Código Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Serviço do patrimônio da União autorlzaric a aceitar a
doação que a Prefeitura Municipal de
Picos, Estado do Piauí i:::LZ à União,
de acordo com a Lei número 796, de
28 de janeiro de 1971, alterada pela
Lei número 919, de 23 de janeiro de
1974, ambas da muntcípalldade, de
terreno com área de 1. nüü. 000,00 mâ
(Um milhão de metros q 'ladrados) localizado no lugar denominado "Unhade-Gato" da fazenda Sussuapara, à
margem da BR-316, naquele Município.
Art. 2.° O imóvel em questão, caracterizado no processo numero 6.350
de 1974 - Gab :ME, destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de S'.1g, publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1975;
154.° da Independêncta e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
M ária Henrique Símcmeen
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DECRETO N° 75.249 ~- DE 21 DE
JANEIRO DE 1975
Aprova o Regulamento da Diretoria
de Assistência Social do Departamento-Geral de Seruicos do Ministério do Exército, e dá outras providências.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituição, e de acordo com o disposto
no artigo 46, do Decreto-lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
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d) contratos e convênios relativos
assistência social;
3) baixar normas técnicas relativas
as atividades de sua competência e
controlar a sua aplicação;
4) tratar de assuntos de estatística referentes à assletência socíal ;
5) assessorar o Chefe do DGS nas
atividades e na formnlacão de programas de assistência eoclal:
6) estabelecer e
manter ligações
externas com os órgãos federais de
assistência social.

~

CAPíTULO I!

DECRETA:

Da Organização Geral

Art. 10 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Assistência
Social, do Departarn-nto-Geral de
Serviços do Ministério do Exército,
que com este baixa.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto T]" 45.950,
de 30 de abril de 1959.
Brasília, 21 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

Art. 3° A Diretoria de Assistência
Social compreende:
1) Diretor;
2)
Gabinete:
3) Seções.
. Art. 4° Constituem a DAS as seguintes seções:
1) Seção de Planejamento e Orçarnentacâo (S/I);
2) Seção de Assistência Social
(S/2) ;

3)

Seção de Administração Finan-

ceira (S/3).
CAPÍTULO ITr

REGULAMENTO DA DIHETORIA
DE ASSIST~CIA ,30C1AL (R-5)
CAPÍTULO!

Da Diretoria e suas Finalidades

Art. 1° A Diretoria de Assistência
Social (DAS) é um órgão de apoio
normativo-técnico, íntez-nnte do Departamento-Geral de Serviços, Incumbido de executar atividades de Assistência Social no Exército.
Art. 2° No cumprimento de suas
finalidades, compete à OAS:
1) planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades relacionadas
com assistência social;
2) estudar e elaborar propostas de;
a) programação das
necessidades
crçamentárlas para execução de suas
atividades;
b) planos, programas, instruções e
normas;
c) aperfeiçoamento da política setorial e atualização da Ieglslaçâo em
vigor, sobre assistência e previdência
sociais;

Das Atribuições

Art. 5° Ao -Diretor compete:
1) dirigir as atívídades da Diretoria;
2) praticar os atos admtnístratívos
que forem de sua competência, ele
acordo com a legislação em vigor;
3) orientar as organizações tntlítares quanto às atividades de assistência social;
4) emitir pareceres
sempre que
forem solicitados por autoridade cempetente;
5) elaborar propostas relativas à
expedição dos atos admttustrativos ou
técnicos referentes à Asststêncta Social, que estejam fora da alçada da
Diretoria;
6) exercer as funções de ordenador
de despesas ou delegá-las.
Art. 6° Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes à
administração de pessoal militar e civil, informações, segurança, relações
públicas, material e serviços gerais de
interesse da Diretoria;
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2) executar os serviços de expediente, correspondência. protocolo e

arquivo;
3) organizar, publicar e
os boletins da Diretoria;
4) elaborar relatórios e
coleta de dados estatísticos
tes
às
atividades da

como DM.

distribuir

planos de
pertdnenDiretoria

Art. 7° As Seções, lJ(m"'- ;"tt'nente,
compete:
1) estudar, emitir pareceres e elaborar expedientes relativos aos assuntos que lhes forem atribuídos;
2) elaborar e propor'
a) planos, instruções relatórios e
programas relativos às suas atívídades:
b) normas e publicações técnicas;
c) modificações 11a Iegtslacão COm a
finalidade de atualizá-la adaptando-a
à evolução técnica e admínlst-ativa:
3) manter controle sistemático sobre o cumprimento da legislação pertinente às suas atividades,
4) acompanhar a evolução dout.rfnária dos assuntos de sua
competência;
5)
coletar, atualizar c mterpretar
dados estatísticos concernentes às suas
atividades.

Art. 8° A Seção de -lanejamenro
e Orçamentação (S/I), compete:
1) planejar e efetuar
o levantamento das necessidades de I ecursos
para a execução das :tti vídades as sístenciais da Diretoria;
2) elaborar os prolet -s e atdvídades de interesse da Diretoria;
3) propor os reajustes nos programas elaborados,
em função da lei
orçamentária, dos créditos adicionais,
das contenções e diferim..m tos;
4) realizar atividades de estatística;
5) realizar o controle da execução
orçamentária.
Art. 9° A Seção de Assistência Social (S/2), compete:
1) realizar estudos ~ pesquisas visando ao aprimoramento e racionalização das atividades ãe assistência e
previdência sociais;
2) preparar normas e instruções
técnicas;

3) elaborar ínformacões técnicas
sobre assistência social;
4) estudar processos c preparar as
informações necessárias à sua instrução, emitindo perece-es quanto à
conveniência de atendimento;
5) manter controle da
atividade
de assistência social;
6 realizar outros estudos ligados à
sistematização das atividades da Diretoria, que lhe sejam determinados.
Art. 10. A Seção de Adruínístracão
Financeira (S/3), compete.
1) realizar o controle fínanceiro
dos recursos referentes aos projetos e
atividades de responsabütdade da
Diretoria;
2) contabilizar os créditos ~ numerários atribuídos à DAS para o cumprimento da atividade-fim;
3) providenciar a movimentação
de recursos financeiros -íestinados ao
atendimento das fínalídades da Diretoria.

_._--

DECRETO N° 75.25U

DF.

~1

m:

JANEIRo DE 1975

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Material fie Intendência. do Departamento-Geral de
Sernicos, do
Ministério do Exército e dá cutrae
providências.

O Presidente da Renúblloa,
usando das atribuições Que lhe confere o artigo 81, item (U. da Constituição' e de acordo com :1 disposto no
artigo 46. do Decreto JE'i n- 200, de
25 de fevereiro de 1967
DECRETA:

Art. l° Fica aprovado () Regulamento da Diretoria i a Material de
Intendência. do Depa..tatnento Geral
de Serviços, do Ministé....io do Exército. que com este baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Deorotn nv 45.884,
de 27 de abril de 1959.
Brasília, 21 de janeiro de 1975;
154.° da Independêncía E' 87.° da
República.
·ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
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.REGULAMENTO DA U:RETORIA
DE MATERIAL DE INTENDítNCIA
IR-52)
CAPíTULO 1

Da Diretoria e suas

['i aalidades

Art. 10 A Diretoria de Material de
Intendência (DMI) é 11m órgão de
apoio normativo-técnico integrante
do Departamento-Geral de Serviços,
incumbido das atívldades relativas ao
material de Intendência.
Art. 20 No cumprimente de suas
finalidades, compete à OMI:
1) planejar, orientar, coordenar e
controlar as atívídades relacionadas
com o suprimento e mcnutenção do
material de Intendência,
2) estudar e
elabc-ar propostas de:
a)
planos, programas. t ostrucões e
normas para execução das ntivídades
de sua área de competvncía:
b) programação das
necessidades
de recursos finance1ros para execução
de suas atividades;
c) aperfeiçoamento da politica, da
legislação, da administração e das
normas em vigor no campo de suas
atividades;
d) fiscalização e reaüeecão de inspeções técníco-admíntstrattvas aos
órgãos de Material de
Intendéncía
que lhe forem díretame.ite subordinados e não sejam íntegrunres de Exército. Comando de .éree ou Região
Militar;
e) coordenação e realtzação de
fiscalização indireta e vtsicas técnicoadministrativas a órgãos de' Matertal
de Intendência, estas com aquiescência do Comando de Exército cu de
Arca, de que os mesmas ferrem integrantes;
3) promover a realização de:
a) estudos e pesquisa" para definição ou melhoria dos tipos de material
de Intendência adotados ;1",10 Hxército;
b) contatos com instituições públicas ou privadas, relartvoa às atividades de sua competênela:
4) participar de estudos doutrinários, normativos e de nolitica administrativa, determínad os pelo Chefe
do Departamento-Geral de Serviços,
5) baixar normas e especificações
técnicas. nomenclatura padronização,
classificação e catalogação do material de Intendência;

6) tratar de assuntos de estattsreferentes às suas atividades;
7)
realizar as aquistcões pertinentes ao material e à prestação de serviços necessários ao cumprimento desuas atividades;
8) tratar das atividades de mcbilí-.
zação, no que lhe couber:
9) controlar e coordenar os órgãos
de execução diretamente subordinados;
10) efetuar os controles físico. fí-.
nancetro, patrimonial :'l ele custos, relacionados com o emprego dos l'E-·
cursos destinados à exc-ucão das atividades de sua competência:
11) estudar e elaborar n anuais:
técnicos.

nca

CAPÍTULO !J

Art. 3" A Diretoria de Material de
Intendência compreende:
1)
Diretor;
2)
Gabinete;
3) Seções.
Art. 40 As Seções dcnomíuam-se:
1) Seção de - Planejamento e Orçamentação (S/I);
2) Seção de Controle.. Estatística e
Mobilização (S/2);
3) Seção de Provimento (8/3);
4) Seção de Admínt.stração Fman-.
ceíra e Contabilidade (8/4).
CAPÍTULO UI

Das Atribuicôe s
Art. 5° O Diretor de vretc-rar de
Intendência é o responsável, perante
o Chefe do DGS. pelo aumprlmento
das finalidades da Diretoria.
Art. 6 0 Ao Diretor compete:
1) drrízlr as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos administratlvos.
que forem de sua comuetêncía, de·
de acordo com a legíslaçâo em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares Quanto 0,co ~~-t;ivi"lades de
competência da Díretorta ;
4) propor ao Chefe do Departamento-Geral de aervícos:
a)
a exnedícão dos atos administrativos de interesse da Diretoria, que
não selam de sua comne-êncía:
b) a realização de vtsttas e inspeções, na conformidade das leMas.
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d e e do n° 2. do Artigo 2°, do presente Regulamento;
!j) exercer as atríbutcõea de ordenadorde despesas
ríelegá-Ias.ccon-

ou

forme legislação em vigor I
Art. 7° Ao Gabinete compete:

1) tratar dos assuntos referentes à
administração do
pessoal militar, e
civil, informações, segurança, relações
públicas e serviços gerais de interesse
da Diretoria;
2) executar os. serviços de expediente. correspondência, protocolo e
arquivo;
3) organizar e manter atualizados
o Histórico e a Bíblíotaca:
4) organizar, publicar e 'distribuIr
os boletins da Diretoria;
.
5)

elaborar relatórtoa

?-

planos de

coleta de dados estatísticos per-tmcntes
às
atividades (la
Diretoria
como OM.
Art. 8° As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, emitir parecer
e elaborar expedientes relat!vos aos assuntos que lhes forem atribuídos;
2) elaborar e propor:
a) planos, instruções. relatórios e
programas reianvos as suas atividades;
b) normas e publicações técnicas;
c) modificações na legislação com
a finalidade de atualízá-Ia, adaptando-a à evolução técnlea c administrativa;
3) acompanhar a evolução doutrtnáría dos assuntos de sua compe-

têncta:
coletar, atualizar e interpretar
dados estatísticos relativos às
suas
atividades.
Art. 9° A Seção de Planejamento
e Orçamentação (S/1),. compete:
1) planejar e efetuar I) levantamento das necessidades em recursos
para a execução das atividades a
cargo da DMI;
2) elaborar os proletos
e atividades de interesse da Diretoria;
3,)
propor os reajustes nos programas elaborados, em função da lei
orçamentária, dos créditos adicionais,
contenções e díferímentoa.
4)

. Art. 10.

A Seção de Controle, Es-

tatística e Mobilização . (8/2); com~,
.
I
: 'Ü· 'efetuar o controle físico dos
projetos e atividades eretos à DMI;

p~e:

2) executar as atdvtdades de estatística do interesse da Diretoria;
3) tratar dos assuntes relativos à
mobilização;
4) planejar visitas e inspeções, na
conformidade das letras d e e do
n'' 2, do artigo 2°, do presente Regulamento.
Art. 11. A Seção de Provimento

compete:
1) elaborar a documenbaçâo relativa às licitações e aquisições a cargo
da Diretoria;
2)
manter o cadastro dos fornecedores;
3) tratar de assuntos ligados a:
a) aquisição de suprimentos afetos
à Diretoria;
b) manutenção do material de Jntendência;
C) elaboração de estudes .~ programas relativos à pesquisa para o desenvolvimento do material de Intendência.
Art. 12. A Seção de Admtrristraçâo
Financeira e contabilidade (S/4),
compete:
1) contabilizar os créditos e numeráríos para o cumprimento da atívi(8/3),

dade-fím:
2) providenciar a
movimentação
dos recursos financeiros destinados a
atender às neoessídades da oíretorta:
3)
providenciar o pagamento e
elaborar demonstrativos 0 prestação
de contas;
4) realizar o controle financeiro
dos projetos e atlvldades geridos

pela UM!.

DECRETO

N° 75,251 JANEIRO DE 19'11)

»s 21

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Saúde, do Departamento-Geral
de Serviços do Ministério do Exército, e dá outras prouuiências,

O Presidente da República
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e de acordo com o disposto no artigo 46, do Decreto-lei n" 200.
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1" Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Saúde, do Departamento-Geral de Serviços do Ministério do Exército, que com este
baixa,
~
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Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos números
45.405 e 45.407 de 12 de fevereiro de
1959_

Brasília, 21 de janeiro de 1975;
Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

154." da

Sylvio Frota

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE SAúDE (R-56)
CAPíTULO r

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 10 A Diretoria de Saúde (D
um órgão de apoio normativotécnico, integrante do DepartamentoGeral de Serviços, incumbido da assistência médico-sanitária e hospitalar ao pessoal do Exército e do provimento do material de saúde.
Art. 20 No cumprimento de suas
finalidades compete à D Sau:
1) planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades relacionadas
com.
a) manutenção da hígidea do pessoal, pelo apoio médico-sanitário;
b) assistência médico-hospitalar no
Exército;
c) funcionamento técnlco-admtnistrativo das organizações militares subordinadas;
d) provimento
de matertal
de
saúde;
2) cooperar, nas atividades de mobilização, no que diz respeito à saúde ;
3) estudar e elaborar propost-as ele:
a) programação das necessidades
orçamentárias para execução de suas
atividades;
b) planos, programas, instruções e
normas;
c) aperfeiçoamento da políttca setorial e atualização da legislação em
vigor, no campo de suas atividades;
d) manuais e instruções tecrncas ;
4) promover a realização de:
a) estudos, análises e pesquisas, visando ao aprimoramento de suas atividades;
b)
estudos de interesse sanitário
do Exército;
Sau) é

c) estudos sobre contratos e convênios relativos ao Serviço de Saúde;
5) baixar normas técnicas relatavas
às atividades de sua competência e
controlar a sua aplicação;
6) tratar dos assuntos de estatística
referentes ao Serviço de Saúde;
7) realizar aquisições pertinentes ao
material;
8) realizar a prestação de serviços
necessários ao cumprimento de sua
missão;
9) efetuar os controles rísíco, nnanceiro, patrimonial e de custos, relacionados com o emprego dos recursos cestanauos a execução das atívidades de competência da Diretoria;
10) tratar da coordenação da fiscalização e da realização. de inspeções
técnico-administrativas 'LOS órgãos de
Saúde que lhe forem diretamente subordinados e não sejam integrantes
de Exércitos, Comandos de Areas ou
Região Militar;
11) tratar da coordenação e da realização de fiscalização indir-eta e visn-.., tér-nico-adm iniatrat.ivàs aos órgãos -de Saúde, estas com aquiescência
do Comando de Exército ou de Area,
de que os órgãos forem integrantes.
CAPíTULO

n

Da Organização Geral

Art. 3° A Diretoria de Saúde compreende:
1) Direção;
2) Gabinete;
3) Seções.

Art 4Q A Direção compreende:
1) Diretor
2) 1° Subdíretor ;
3) 2 0 Subdiretor.

Art. 59 As seções compreendem:
1) Seção de Planejamento e orçamentação (S/I);
2) Seção de Controle, Estatisttca e
Mobilização (6/2);
3) Seção de Provimento (5/3);
4) Seção de Administração Financeira (S/4);
5) Seção de Perícias Médico-Militares (S/5);
6) Seção de Assistência MédtcoHospitalar e Sanitária (5/6).
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Art. 6" As atividades das Seções são

coordenadas pelo te e pelo 2Çl Subdíretor, conforme determinação do Diretor de Saúde.
d
CAPÍTULO

nr

Das Atribuições
Art. 7° O Diretor de Saúde é o
responsável, perante o Chefe do DGS
pelo cumprimento das atividades da

Díretorra ,

Art. 8° Ao DIretor compete;
1) dirigir as atividades da Direto-

rra:

2) praticar os atos admírrístratrvos
que forem de sua competência pela
legislação em vígor ;
3) orientar e assistir as organizações militares quanto às atí vídades de
competência da Diretorta:
4) emitir parecer todas as vezes que
for solicitado pelas autoridades competentes;
5) elaborar as propostas relatívaa a:
a) expedição dos atos administrativos referentes ao Serviço de Saúue,

que estejam fora da alçada da Díre-

torta;

b) realização de fiscalização Inmreta e de visitas técnico-administrativas, na conformidade do n" 10 do
Art. 2°;
6) exercer as atribuições de orcenador de despesas ou delegá-las, conforme a legislação em Vigor.
Art. 9° Aos Subdixetores compete:
1) assessorar e secundar a ação do
Diretor;
2) coordenar o trabalho das Seções
que lhes forem afetas;
3) exercer as atribuições que lhes
forem delegadas pelo Diretor;
4) manterem-se informados sobre
'Os assuntos doutrinários, normativos
e de ordem administrativa a serem
submétídus ao Diretor.
Art. 10. Ao Subdiretor mais antigo compete substituir o Diretor nos
seus afastamentos.
Art. 11. Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes à
administração do pessoal militar e civil, às informações, à segurança e relações públicas, ao material e aos
serviços gerais de interesse da Diretoria;
2) executar os serviços do expediente, correspondência, protocolo e ar-

quívo;

3) organizar, publicar e oístrtuuír
os boletins da Diretoria;
4) elaborar relatórios a planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades da Diretoria cemo
OM;
5) organizar e manter atualizados
o Histórico e a Biblioteca.
Art. 12. M Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, emitir parecer e elaborar expediente relativos aos assuntos
que lhes forem atribuídos;
2) elaborar e propor:
a) planos, instruções, relatórios e
programas relativos às suas atividades;
b) normas e publicações técnlcas ;
c) modificações na legislação com a
finalidade de atualizá-la, adaptando-a à evolução técnica e administrativa;
3) manter controle sistemático sobre o cumprimento da legislação pertinente às suas atividades;
4) acompanhar a evolução doutrfnáría dos assuntos de sua competência;
5) coletar. atualizar e interpretar
dados estatísticos concernentes às
suas atividades.
Art. 13. A Secão de Planejamento e
Orçamentação (S/I), compete:
1) planejar e efetuar o levantamento das necessidades para execução das
atividades a cargo da D Sau;
2) elaborar os projetos e atividades
de interesse da Diretoria.
3) propor os reajustes nos programas elaborados em função da Lei orçamentária, dos créditos adtcíonars,
das contenções e diferimentos.
Art. 14. A Seção de Controle, Estatística e Mobilização (S/2), compete:
1) efetuar o controle físico dos projetos e atividades afetos à Dlretorta
de Saúde;
2) executar as atividades de estatística de interesse do Serviço de
Saúde;
3) elaborar e processar indicadores
para avaltaçâo funcional do Serviço
de Saúde;
4) tratar dos assuntos relativos a
mobilização.
Art. 15. À Seção de Provimento
(S/3), compete:
1) propor medidas para, provímente de material de Saúde;
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2) controlar a situação do material
permanente de Saúde:
3) elaborar documentação relativa
às licitações e aquisições dos suprrmentos e serviços que constituem encargos da Diretoria;
4) cooperar com a 8/2 em assuntos
de mobilização.
Art. 16. A Seção de Admíntstraçao

p'jnanceira (8/4), compete:
1) realizar o controle tmanceiro dOS
recursos referentes aos projetos e
atividades de responsabilidade da.
Diretor1a;
2) contabilizar os créditos e numerários atríbuidos à D Bau, para o
cumprimento da attví.ia-te-n,»;
3) providenciar a movimentação dos
recursos financeiros necessartos ao
atendimento das finalidades da otrc .
torta.

Art. 17. A seção de Perfctas Medico-Militares (S/5), compete:
1) elaborar propostas de pareceres
técnicos em assuntos de competência
da Diretoria;
2) orientar,
fiscalizar e controlar.
tecnicamente os trabalhos das juntas de Inspeção de Saúde. com aqutescência dos Comandos de Exército ou
de Area, a que a junta pertencer;
3) propor a realização de Inspeção
de saúde em grau de recurso;
4) propor normas técnicas e modificações na legislação referente às pericias médico-militares.
Art. 18. A Seção de Assistência Medico-Hospitalar e Sanitária (S/6)
compete:
1) assessorar o Diretor de Saúde na
orientação e controle técntco··admlnistrativo do tunclonamento das organizações militares de Saúde;
2) proceder aos estudos relativos e
convênios com entidades militares e
civis, para prestação da assistência
médlcc-hospítalar e sanítârta;
3) proceder a estudos e pesquisas,
visando ao estabelecimento e divulgação de normas técnicas e medidas
relativas à saúde do pessoal do Exército;
1.
4) coordenar a aplicação das medidas de higiene e profilaxia uecessanas à preservação da saúde do pessoal militar;

5) realizar a fiscalização indireta.
programar visitas
técnico- administrativas. de acordo com {) ns 10 do
Art. 2°. e elaborar ou coordenar OS
relatórios decorrentes;
6) coordenar a elaboração de Normas, Manuais Técnicos, Instruções e
outros documentos normatívc-tecnícos da alçada da Diretoria;
7) coordenar o intercâmbio técnico
com organizações militares e civis;
8) tratar dos assuntos relacionados
com o preparo técnico-profissional
dos quadros do Serviço de Saúde.
DECRETO N° 75.252 - DE 21
JANEIRO DE 1:)75

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Subsistência, do DepartamentoGeral de Serviços, do Ministério do
Exército, e dá outras prouíâénciae,

o Presidente do República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item ttr, da COllS~
titulção, e de acordo com o disposto
no artigo 46. do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967.
DECRETA:

Art. I" Fica aprovado o jtegulamento da Diretoria de Subsistência, do
Departamento-Geral de Serviços, do
Ministério do mxército. que com este
baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua' publicação, ítcando revogado o Decreto n'' 15.476. de
26 de fevereiro de 1959.
Brasília, 21 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência c 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

SyZvio Frota

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE SUBSIsnNCIA (R-S9)
CAPÍTULO

T

Da Diretoria e suas

tínanaaaee

Art. !Y .- A Diretoria de suusístência (DS) é um orgâc de u,pol'J normativo-técnico, integrante do Departamento-Geral de Serviços (DGS).
incumbido das atividades relativas ao
suprimento e controle de viveres e
forragens.
Art. 2° - No cumprimento de suas
finalidades, compete à Dsâ:

72

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1) planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades relativas ao
suprimento de viveres e forragens;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas c unstrucoes
referentes à aquisição, dístribuíçâo,
armazenamento e estccagem dos suprimentos, de acordo com as diretrizes e instruções do escalão superior:
b) estimativa das
necessidades e
programação dos recursos Itnanoerros
para execução de suas atividades
C) fiscalização e realização de inspeções técnico-admírrístrati V:lS aos

órgãos de Subsistência que lhe forem

diretamente subordinados e não sejam Integrantes de Exército, Comando de Area ou Região Militar;
d) coordenação e realização de ríscalízação indireta e visitas técnícoadministrativas aos órgãos de Subsistência, estas com aquiescência do Comando de Exército ou de Área, de
que os mesmos forem Jntegrantcs ;
e) modificações na legtslaçâo ;
3) baixar normas a respeito de:
a)
obtenção, armazenamento, esta.
cagem, segurança, acondicionamento,
embalagem, distribuição, utilização e
Inspeção de suprimentos de subsistência;
b) especificação técnica, terminologia,
nomenclatura, padronização,
classífícação e catalogação,
c) dotação, níveis e controle;
d) carga, descarga,
recolhimento,
transferência, transformação e altenação:
4) tratar dos assuntos de estatistaca, na esfera de suas atribuições;
5) elaborar estudos rex~re.lte5 ao
regime alimentar;
6) realizar intercâmbio cultural e
técnico com órgãos públicos e privados.
7) cooperar no preparo da mobinzação relativa, às atividades de subsístêncta:
8) realizar as aquisições pertinentes
as suas atividades;
9) efetuar os controles físicos. financeiros, patrimoniais e de custes,
relacionados com o emprego dos recursos destinados à execução das atividades de competência da Diretoria;
10) promover estudos, pesquisas e
desenvol vímento, teadc em vísta o
aprimoramento e a racionalização de
suas atividades;

11) estudar e elaborar propostas de
manuais técnicos.
CAPÍTULO

n

Da Organização Geral

Art. 39 - A DS compreende:
1) Direção;
2) Gabinete;
3) Seções.
Art. 4° - A Direção compreende;
1) Diretor;
2) Subdiretor.
Art. 5Q - As seções denomínam-se:
1) Seção de Planejametno e Orçamentação (S/1);
2) Seção de Controle, E:statístlca e
Mobilização (S/2);
3) Seção de Provimento (S/3);
4) Seção de Administração Flnancelta (6/4).
CAPÍTULO III

Das Atribuições

Art. 6° - O Diretor da DS é o
responsável, perante o Chefe do DGS,
pelo cumpriment-o das finalidades da
Dtretorta ,
Art. 7° - Ao Diretor da DS compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) orientar, coordenar e controlar
as atividades relativas ao suprimento
de viveres e forragens, para assegurar o cumprimento das finalidades da
Diretoria;
3) decidir sobre os assuntos relacionados com as missões da DS e despachar com o Chefe do DGS os que,
por sua nacureza, exijam decisão de
escalão superior;
4) exercer ou delegar competência
para o exercício das funções de ordenadar de despesas.
Art. 8° ~ Ao Subdiretor da DS
compete:
1) dirigir os trabalhos de rotina da
Diretoria, na forma determinada pelo
Diretor;
2) despachar, conforme
deregaçâo
do Diretor da DS, a correspondência
externa;
3) exercer as atividades adminlstrativas que lhe forem atribuídas pelo
.lJll. etor ;

4) manter-se Informado some os
assuntos doutrinários normativos e de
ordem administrativa a "serem sub-
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metidos ao Diretor, opinando, especialmente, quando solicitado por essa
autoridade;
5) secundar o Diretor da DS na onentaçâo, coordenação e controíe das
atividades a cargo da rríretona:
6) substituir o Diretor da DS nos
seus afastamentos.

çamentârla, dos créditos adicionais,
contenções e diferimentos.
Art. 12. À Seção de Controle, Estatística e Mobilização (S/2), compete:
1) efetuar o controle físico, patrimonial e de custos, relacionado com
o emprego dos recursos destinados à
execução das atividades afetas
ns;
2) executar as atividades de estatísticas de interesse da 'OS;
3) tratar de assuntos relativos a
à

Art. 9° - Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes à
administração do pessoal militar e
civil, informações, segurança, relações
públicas, material e serviços gerais de
interesse da Diretoria;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquivo,
3) organizar, publicar e distrtbutr
os Boletins da Diretoria;
4) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos oertlnentes às atividades da Diretoria como
OM,
5)

orgamzar e manter atuaüzaõos o

Hístórtco e a Biblioteca.

Art. 10. As Seções, genericamente,
compete.
1) estudar, emitir parecer e elaborar expedientes relativos aos assuntos
que lhes forem atríbuídos;
2) elaborar e propor;
a) planos, Instruções,
relatórios e
programas relativos às suas atdvtdades;

normas e publicações técmcae,
modificações na legislação com
a rmalldade de atualizá-la, adaptando-a à evolução técnica e admintstrab)
C)

tive,

3) manter controle ststemáttco Sobre o cumprimento da legislação pertinente as suas atividades,
4) acompanhar a evolução doutrtnane dos assuntos de sua competên-

era,

5) coletar, atualizar e interpretar
dados estatísticos concernentes às suas
atividades.
Art. 11. A Seção de Planejamento
e Orçamentaçâo (S/I), compete:
1) planejar e efetuar o levantamento das necessidades para execução das
atividades a cargo da DS;
2) elaborar os projetos e atívlüades de interesse da Díretorra;
3) propor os reajustes nos programas elaborados, em função da lei or-

mobilização;

4) tratar dos assuntos pertinentes a
visitas e inspeções a cargo da DS, na
conformidade das letras "c" e "d", ao
n- 2, do Art. 2°, do presente Regula-

mento.

Art. 13. A Seção de Provimento
(S/3), compete:
1) elaborar a documentação relatava às licitações e aquisições a cargo
da Diretoria;
2) manter o cadastro dos fornecedores;
3) tratar de
assuntos ligados às
aquisições dos suprimentos que constituem encargos da Diretoria.
Art. 14. À Seção de Administração
Financeira (8/4), compete:
1) compatibilizar os créditos e numerários distribuídos à DS para o
cumprimento de sua atividade-fim;
2) providenciar a movimentação dos
recursos fínanceiros geridos pela DS
e destinados a atender as despesas
relativas ao suprimento de víveres e
forragens;
3) efetuar pagamentos e elaborar
demonstrativos e prestações de contas;
4) realizar o controle financeiro dos
projeto e atividades geridos pela DS.
::-~;,~iho

DECRETO Nv 75.253 -

DE 21 DE

JANEIRO DE 1975

RenOVa por 10 (dez) anos a concessão outorgaila à Rádio Ibiturusui
L taà., para executar serviço de 1'adiodijusão sonora em onda médla
de âmbito regional, na cidade de
Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 89, item XV, letra "a.";' da

74
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DO

PODER

Constituição; e nos termos do artigo
fiQ , da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em viste, o que consta
do Processo Me nv 20.477-73,
DECRETA:

Art. 19. Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei nv 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2Q,
do Decreto nv 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partu: de 6 de fevereiro de 1974, a con-

cessão outorgada pelo

Decreto nú-

mero 891, de 12 de abril de 1962, publicado no Diário Oficial da trmão de
20 de junho de 1963, à Rádio lbitu-

runa Ltda., para executar na cidade
de Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão BOnOf3em onda média de âmbito regional.
§ 19. A execução do serviço público, cuja outorga é renovada peio
presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e cumulativamente
com as cláusulas aprovadas pelo De~
ereto nv 71.825, de 8 de fevereiro de
1913, às quais a emissora aderiu mediante termo.
'
§ 29. O Departamento Nacional de
Telecomunicaçôes fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto de~ta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 29, Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 21 de janeiro de 1975'
lE49 da Independência e 879 d~
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de oliveira

EXECUTIVO

o artigo 89, item XV, letra (la", da
Constituição, e nos termos do artigo
6 9, da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em viste. o que consta
do Processo MC nv 8.409-73,
DECRETA:

Art. 1Q • Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, §3.0, da Lei n°, 4.1]7,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2 Q ,
do Decreto n'' 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 <dez) anos, a par·
tir de 19 de maio de 1973, a outorga
deferida pela Portaria MVOP número
1.168, de 22 de dezembro de 1950, publicada no Diário Oficial da união de
9 de janeiro de 1951, à Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Ltda., para
executar na cidade de Uberaba. Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radíorãrusao
sonora em onda tropical.
§ 1(}. A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pelo
presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e cumulativamente
com as cláusulas aprovadas pelo De~
ereto n9 71. 825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 29. O Departamento Nacional de
Telecomunloaçôes fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'CVOgadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1975'
150411 da Independência e 379 dá
República.
ERNESTO GEISEL

DECRErO N9 75.254 - DE 21
JANEIRO DE 1975

DE

Euclides Quandt de Oliveira

Renova por 10 (dez) anOs a outorga
deferida à Rádio Sociedade Triângulo Mineiro Lida" para execiüar
serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Autoriza a cessão gratuita do imóvel
que menciona, situado nQ Estado da
Guanabara.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, combinado COm

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da. Constituição,

DECRETO N° 75.255 ~
JANEIRO DE 1975

DE

22

DE

ATOS

DO

PODER

'e tendo em vista o disposto no artigo
1°, do Decreto-lei n- 178 de 16 de
fevereiro de 1967,

75

EXECUTIVO

go de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318, de 14 de março
de 1967,

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1'.1 Fica o Serviço do Patrimônio da União auto-tzado a ceder,
gratuitamente, à sociedade: civil denominada "programa de Estudos Conjuntos sobre Integração
Econômica
da América Latina" - H:CIEL, ) í m ó
vel constituído do apartamento número 801, compreendendo todo o 8° pavimento, e mais os qua.rros números
.5, 6, 7, 8 e 9, Iocalízados DO 10° pavimento e um depósito sem número no
}O pavimento. situado na
Praia do
Flamengo nv 116, no Esta-to da Guanabara, de acordo com os elementos
constantes do Processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 0168-01799, de 1974_

Art. 2" O imóvel referido no artigo
1° se destina à Instalação, no prazo
de um (1) ano, da sede da cessionária.
Art. 3° A cessão se tornará nula.
independentemente de ato especial,
sem direito a qualquer indenização,
Inclusive sobre benfeitorias realizadas,
se ao imóvel. no todo cu em parte,
vier a ser dada destinação diversa ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
'Cláusula do contrato que será lavrado
em livro próprio do SP.::'-;llÇ-O do Patrimônio da União.
Art. 4° Este Decreta entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 22 de janeiro de 1975:
1.54.° da Independência (' 87.'" da
:'Repúbl1ca.
ERNESTO GEISEL

Mdrio Henrique Sim::rn<;;en

DECRETO N° 75.256

m. 22

DE

JANEIRO DE 1973

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menaiona
o Presidente da Repúbttca,

usando da atribuição qUA lhe confere
o artigo 81. item IH, da "íonstittüção,
nos termos do artigo 7° parágrafo
único" artigo 63, parágrafo 3°; e artigo 65, letra a, do Decret-r-leí número
227, de 28 de fevereiro de 1967 ccõm-

L° Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n" ;i47, de 3 de
dezembro de 1936, referente à mina
de manganês situada no lugar denominado Rodeio ou Fazenda Rcdcto.
Municipio de Ouro Preto Estado de
Minas Gerais, registrada- em nome da
Cía.. de Mineração Serra, da Moeda
Art. 2° Este Decreto
ntrará em
vigor na data de sua pnbltcação .
Art.

(DNPM -

2.049-36.)

Brasília, 22 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 81'<' da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekt

DECRETO N° 75.257
DE 22
JANEIRO DE 1975

DE

Declara a caducidade co Manifesto
de Mina que menciona

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confe-re
o artigo 81, item IH, (la Constdtuíção,
nos termos do artigo "7°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3°; e artigo 65, letra a, do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 1.4 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1" Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n- fl82, de 31 de
maio de 1937, referente à mina de
água sulfurosa, sutrateda, alcalina,
sais e lama situada no lugar denominado Bebedouro, Muníctpíc de Patrocínio, Estado de Minas Gerais. registrada em nome de J oaquun Pereira
Torres Júnior.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM -

1.916-36.)

Brasília, 22 de janeiro de 1975'
154.° da Independência e 87.° d~
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N° 75.258 JANEIRO DE Un5

DE

22

DE

Declara a caducidade (lo Manifesto
de Mina que mp-nciona

o Presidente da República,

usando da atribuição qUI?! lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do artigo 7", parágrafo
único; artigo 63, parâgrato 3", e artigo 65, letra a, do Decrete -Iei número

EXECUTIVO

Lavras do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, registrada em nome de'
Pedro Mata.
Art. 2° Este Decreto
vigor na data de sua
(DNPM -

entrará em.
publicação.

1.093-37.)

Brasília, 22 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

227. de 28 de fevereiro de 1967 (Códi-

go de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de março

DECRETO N° 75.260 -- DE 22 DE

de 1967,

JANEIRO

DECRETA:

Art. 10 Fica declarado caduco 0,
Manifesto de Mina nv '792, de 15 de
dezembro de 1937, referente à, mina

DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

O Presidente da República,

de mica e oaulím sítuaca no lugar
denominado Fazenda BJa Vista, Município de Caparaóv Estado de Minas
Gerais, registrada em nome de José"
Valeriano Filho.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua j)ublicação.

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, ia constituição,
nos termos do artigo 7~, parágraro
único; artigo 63, parágrafo 3°; e artigo 65, letra a, do Decreto-lei número
.22"7; de 28 de fevereiro de 1967 rCódigo de Mineração>, alterado pelo Decreto-lei n- 318, de 14 de marco

Brasília, 22 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87." da.
República.

de 1967,

(DNPM -

2.957-37.)

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uelci

DECRETO N° 75.259
JANEIRO DE

DE 2.2 DE

1075

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina qUe m,:moiona

O Presidente da Repúbuca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, 'ia Constituição,
nos termos do artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3°; e artigo 65, letra a, do Deoret-.. . -leí número
227, de 28 de fevereiro de 196'1 (Código de Mineração>, alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina '.10 4'l1. de 3 de
julho de 1936, referente a mina de
ouro situada nos lugares denominados Minas e Serrito, Munici2!2 de

DECRETA:

Art. 1° Fica declarado caduco O'
Manifesto de Mina n- 110, de 1:~ de
setembro de 1935, referente à mina.
de água mineral situada no lugar denominado Santa Leonor, Município·
de Volta Grande, Estado de Minas.
Gerais, registrada em nome de João
Abrahão.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pnblícnçâo,
(DNPM -

2.712-35.)

Brasília, 22 de janeiro de ]975;.
154.° da Independência e 87.° da
República.
.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.261 - DE 22
JANEIRO DE 1975

DE:

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

O Presidente da Repúbüca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

nos termos do
artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3°; e artígo 65, letra a, do Decreto-lei número
-227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n'' 53, de 7' de
agosto de 1935, referente à mina de
diamantes e carbonatos. situada no
lugar denominado Limoeiro, Município de Andaray, Estado da Bahia. registrada em nome de 'I'rajano Neves
€ Salvador Rodrigues da Silva.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM - 2.232-35.)
Brasília, 22 de janeiro de 1975;
154.° da Independêncía e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigea7ci U e7ci

DECRETO N° 75.262 - DE 22
JANEIRO DE 1975

DE

Declara a caducidade do Manif~$to
de Mina que menciona

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos de
artigo
parágrafo
único; artigo 63, parágratc 3°; e artigo 65, letra a, do Decreto-lei número
-227 de 28 de fevereiro ri? 1967 (C6di·,
go de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de marco
de 1967,

7"

DECRETA:

Art. l° Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n- 613, de 9 de
março de 1937, referente à mina de
ouro e prata situada no lugar denominado Lavras Velhas ou Vai-Vem,
Município de Santa Bárbara, Estado
de Minas Gerais, registrada ern nome
de wtníam Gordon Gerard.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicação.
(DNPM - 1.525-36.)
Brasília, 22 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEl.

Shigea7ci Uekt
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DECRETO N° 75.263 - pE 22 DE
JANEIRO DE 1975
Declara a ccuiuciâaâe (ia Manifesto
de Mina que menctona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, de Constdttüçâo,
nos termos do
artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3°; e artigo 65, letra a, do Decreto-Ieí número
227, de 28 de fevereiro de ...967 (Código de Mineração), alteraríc pelo Deereto-lei ns 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

l° Fica declara/lo caduco o
Manifesto de Mina n- 28 de 26 de
outubro de 1935, referente à mina de
diamante e carbonado. situada no lugar denominado Chique-Chique, Município de Andarai, Estado da Bahia,
registrada em nome de João Esteves
do Socorro e Almiro Faria Medrado.
Art.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM - 3036-36.)
Brasllla, 22 .de janeiro de 1975;
154.° da Independência e e7.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki U e7ci

DECRETO N° 75.26-1 ••. DE 22 DE
JANEIRO DE 1975
Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atríbulção que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do
artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3'>; e artigo 65, letra a, do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de ma~ço
de 1967,
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DECRETA:
Art. 1° Fica declaranc

caduco o
Manifesto de Mina n- 771, de 4 de
novembro de 1937, referente à mina
de ouro situada no lugar denominado
Furnas do então, Munír-rpío de Caeté,
Estado de Minas Gerais, registrada
em nome de Antônio Atnlío Rodrigues
Lisboa.
DECRETO N° 75 265

Art. 2° Este Decreto
vigor na data de sua
(DNPM -

entrará: em
publicação.

2.273-37.)

Brasília, 22 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87:" da.
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
DE

23

DE JANEIRC DE

1975

Altera a COi"iPOS1Ção das coceaonos Direção Superior e Assessoramento'
Superior, do Departamento Noctonat de Estradas de Rodagem, aprovada.
pelo Decreto n? n.~5l:>, àe r: oc maio de 1973, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constituição"
e tendo em vista o disposto nu artigo 181, itens I e n, do Decreto-lei no 200,
de 2t de fevereiro de 196'1. no artigo 4Q do Decreto-lei nc 900, de 29 de
setembro de 1969; no artigo 79 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970;.
e o que consta do Processo nv DASP-1.405, de 1974,
DECRETA:

Art. 1." Pica alterada, na forma do Anexo I, a composição das Categorias Direção Superior ,: Assewr amento Superior, do Grupo Direção e.
Assessoramento Superiores, do Departamento Nacional de Estradas de Ro-.
uagem, a que se refere o Decreto TI ° 72.258, de 11 de maio de 1973, que.
passam a integrar a 'I'abel i Permanente da referida Autarquia.
Art. 2.° O provimento das funções de confiança de direção superior
compreendidos uo A.!1t},/} , é da competência exclusiva do Presidente da
xeouonca, de confc-mldade com o uísposto no artigo 5." do Decreto número
71.235, de 10 de outubro de 1972, cabendo ao Diretor-Geral do DNER expedir os 'atos de preenchimento UM funções de assessoramento superior, na.
forma do artlg.. 1 t do mesm J Decreto n.v 71.235, de 1972.
Art 3.<> A despesa dcco-cente da aplicação deste Decreto será atendida
peioa recursos orçamer.tàrlos próprios do Departamento Nacional de gstra.
das de Rodagem.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto nc 72.258, de 11 de maio de 1973, e demais disposiçõesem contrário.
Brastüa. 23 de janeírr. de 1&75; 154.° da Independência e 87.<> da.
República.
ERNESTO GEISEL

Durcen: Araú10 Nogueira
João Pauto do.') Reis vctzoso

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 27-1-75.

DECRETO N° 75,266 JANEIRO DE

OE

23 DE

1975

Concede reconhecimento ao curso âe
Ciências Sociais da Faculdaie de
Filosofia Bernardo Sayão mantida
pela Associação Educativo, EvanJéuca, com eeae na cidade de 4nápotie, Estado de Goiás.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o

artigo 81, item HI, da Constituição",
de acordo com o artigo 47, da Lei.
n« 5 540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
~ de setembro de 1969. e tendo em.
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n'' 4.121-74 conforme
consta dos Processos ns . 149-72-CFE:
e 228.713-72 do Ministério da Educação e Cultura,
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DECRETA:

Art. 1°.

Ê

concedido reconheclmen-

te- ao curso de Ciências socíaís da

Faculdade de Filosofia Bernardo
Sayão, mantida pela Associação Educativa Evangélica, com sede na cídade de Anápolís, Estado de Goiáa.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 23 de janeiro de 1975,
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.267
m: 23
JANEIRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Fundação Educacional de Bauru, Bsttuic fie so»

rauio.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 1-7. da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro -de 1963,
alterado pelo Decreto-lei ns 842. da
9 de setembro de 1969. conforme
consta do Processo ns 243.031-74 do
Ministério da Educação e Cultura,

Concede recontiecimenio ao Curso
ae pedagogia da roeuiaoae de Filosofia, Ciências e Letras" Rui Barbosa", mantida pela Sociedade Cultural de Anaruüna, com sede na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo,

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe contere o

artago 81. item lIl. da Constituição,

de acordo com o artigo 47. da Lei.
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n'' 4.039-74, conforme
consta dos ..-rocessos TIS. 5.020-73CFE e 261. 377-72 do Ministério da
Educação e Cultura,

'110

DECRETA:

Art. 1°. ~ concedido reconnecrmento ao curso de Pedagogia (licenciatura plena: habilitações em Admintstração Escolar, em Orientação
Educacional e em Magistério das Discíplínas pedagógicas do 2° Grau) da
Faculdade de Filosofia, Otencras e
Letras "Rui Barbosa", mantida pela
sociedade Cultural de Andradlna,
com sede na cidade de Andradina,
Estado de São Pauto.
Art. 2°. Este- Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 23 de janeiro ce 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

DECRETA:

GEISEL

Ney Braga

Art. 1°, Fica autorizado o funcionamento do Curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas da Faculdade de
Ciências, da Fundação Educacional de
Bauru, no Estado de São Paulo,
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vbgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

DECRETO N° 75.268 - DE 23 DZ
JANEIRO DE 1975

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.269 JANEIRO DE 1975

DE

23 DE

Autoriza. o funcionamento d.a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia
de Sobral, mantida pela Fundação
Vale do Acaraú-FUVA, com sede
na cidade dJe Sobral, Estado do

ceara.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição.
de acordo com o artigo 47. da Lei
n° 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de
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9 de setembro de 1969, conforme
consta do Processo n'' 233.412-72, do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 1°. Fica autorizado o Iuncronamento da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, de Sobral, com

habilitação em Enfermagem Obstétrica, mantida pela Fundação Vale

do Acaraú -

FUVA, com sede na oi-

dade de gcbral, Estado do Ceará.

Art. 2". Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publíeaçâo, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 23 de janeiro de J 975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 75.271 JANEIRO

Concede reconhecimento ao curso de
Educação Física da EscOla Superior
de Educação Fisica e Técnicas Desportivas, mantida pela Assoczação
de Ensino Marechal Cândido Rondon, COm sede na cidade de .4Taçatuba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item UI. da Constituição, de acordo com o artigo 47, aa
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vêsta o Parecer do Conselho
Federal de Educação p,Q 4.098-74. conforme consta dós 'Processos '1ÚmeTOS
5.300-73

DECRETO N° 75.270 -

DE

23

DE

JANEIRO DE 1975

Concede reconhecimento ao CUl'SO de
Artes práticas da Faculdlde de Fi-

toeotía, Ciências e

Letra,

te Soro-

caba, mantida pela Fundação Dom
Aguirre. com sede na eula'ie de
Sorocaba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República US9J100
das atribuições Que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo com G artigo 17, da Lei
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969 e te-ndo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n'' 4.117-74, conforme
consta dos Processos ns , 6.238-73CFE e GM-BSB 006.069-74 do Ministério da Educação e Cultura,

e 0030-74-CFE e 006086-74 do

Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Educação Física
(licenciatura e habilitação ?'ITl Técnico
em Desportos) da Escola Superior ele
Educação Física e Técnicas Desportivas, mantida pela Associação de Ensino Marechal Cândido Rondon. com
sede na cidade. de Araçatuba, Estado
de São Paulo.
Art. 2. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1975;
da Independência EI 87° da
República.

154 0

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 10. ~ concedido reconhecimento ao curso de Artes Práticas (habílitacões em Técnicas Comerciais) da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Sorocaba, mantida pela
Fundação Dom Agudrre, com sede na
cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vtgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 8'j'" da
República.
ERNESTO

DE 23 DE

DE 1975

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 75.272- DE 23 DE
JANEIRO

DE 1975

COncede reconhecimento ao curso de
Quimica da Faculdade de Fiw:ifl!ta,
Ciências e Letras "Farias nritor,
mantida pela Associaçào paulista de
Educação e Cultura, com sede na
cidade de rnuuutnoe, Estado de São
Paulo.
.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item II~I, da Ccnstd-
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tuíção, de acordo com o artigo 47, {ia
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nc 4.059-74 conforme consta dos Processos números
8.844-74-CF'E e GM/BSB 006.067-74
do Ministério da Educação t' Cultura,
DECRETA

concedido reconhecímento ao curso de Química da Faculdade de FilosofIa, Ciências e Letras
"Farias Brito", mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura,
com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 2l? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re'Jogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1975;
154 0 da Independência e 87 Q da
República.
Art.

1.0 E'

Art.

NQ 75.273

publicação.

Brasilia, 23 de janeiro de 1975;
da Independência e 879 da

1540

República.

ERNESTO GEISEL
Shiçeala vela

DECRETO

N.O

75.274

"OE

23

DE

JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto de
Mina que menciona.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constíturçâo,
nos termos <10 artigo 79, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3 9 ; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei numero 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração) alterado pelo
Decreto-lei n.v 3.8, de 14 de março de
1967,

DECRETA

ERNESTO GEISEL

Ney Bmga

DECRETO

29 Este Decreto entrara em

vigor na data de sua
(DNPM - 627-36).

DE 23 DE

JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto de
Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do artigo 7Q , parâgraro
único; artigo 63, parágrafo 3.°, e artígo 65, letra. "a", do Decreto-lei numero 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 318, de 14 de março de

Art. 19 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina nv 675, de 21 de
maio de 1937, referente à mina de
manganês e calcário situada no lugar denominado Fazenda paraíso, Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, registrada em nome de
Felícia Ferreira Pedrosa, Joaquim
Candido Seabra e Judith Canuída
Seabra ,
Art. 2° Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM -

2744-30).

de janeiro de 1975;
da Independência e 879 da
República.
Brasília, 23

1540

ERNESTO

GEISEL

Shigeaki

uet«

1967,
DECRETA

Art. 1l? Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina no 425, de 13 de
mato de 1936, referente à mina de
ouro situada no lugar denomlnarto
Morro da Mina, Município de Santa
Bárbara, Estado de Minas Gerais. registrada em nome do Arcebispado de
Mariana.

DECRETO Nl? 75.275,
JANEIRO

DE

DE 23 DE.

1975

Declara a caauaiaoae do Manifesto de
Mina que menciona.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos do artigo 79 parágrafo único; artigo 63, parágrafo 39;
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e artigo 65, letra <la", do Decreto-lei'
nv 227, de 28 de fevereiro de 1967 (CÓdigo de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.s 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA

Art.

1Q Fica declarado caduco o

Manifesto de Mina n. o 357, de 25 de
abril de 1936, referente à mina de día-

mantes e carbonados situada no lugar
denominado Fazenda Coelha, Município de Xíque-Xlque, Estado da Bahia,

registrada' em nome de Manoel Al-

cântara de Carvalho.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM -

2928-35).

Brasília, 23 de janeiro de 1975;
154 0 da Independência e 87 Q da

República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.276
DE 23 DE
JANEIRO DE 1975
Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que mencianà

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, nos termos do artigo 7°. parágrafo único; artigo 63, parágrafo
3°; e artigo 65, letra "a", do Decretolei n'' 227, de 28 de feverei-o de HlFi7
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 318, de 14 de março

de 1967,
DECRETA:

Al't. 10. Fica declarado caduco o

Manifesto de Mina n'' 861, de 7 de
julho de 1938, referente à mina de
ouro situada no lugar derx minado
Carrapato, . Município de Caeté, Estado de Mmas Gerais, registrada em
nome da Empresa Mlneraçãc de Caeté, Batista Mascarenhas e Bicalho &

C:a.

Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo.
(I>NP1[-2736-36l.

BrasíEa, 23 .Ie janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N. ° 75.277
JANEIRO

DE 23 DE

DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto de
Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
II artigo 81, item IH, da Constltulçào,
nos termos do artigo 7.°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3.°; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro doe 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n.s 154, de 9 de
outubro de 1935. referente à mina de
ouro situado no lugar denominado
Arraial Velho de Sant' Ana. Município
de Sabará, Estado de Minas Gerais.
registrada em nome de Hanns Heina
Konig.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 1.0

(DNPM-3.859/37) .

Brasília, 23 de janeiro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.

154.°

ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N.o 75.278
JANEIRO DE

DF.

23

DE

1975

Declara a caducidade do Manüeeto de
Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do artigo 7.°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3.°; e ~r
tigo 65, letra "a", do Decreto-lei número 227. de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei TI.O 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n." 113, de 16 de
setembro de 1935, referente a mma
de diamante situada no lugar denominado Cantinho, Município -te PaJmeiras. Estado da Bahia, registrada
em nome de Osório Nunes dos Santos
e Exupério Nunes dos Santos.
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Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM-2723/35) .

Brasília, 23 de janeiro de 1975;
da Independência e 87. 0 da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL
Stuçeatci Ueki

DECRETO

N.O 75.279
JANEIRO DE 1975

DE

23

DE

Declara de utilidade pública, -paro tine
de constituicão de servidão administrativa. faixa de terra destinada à
-paseaoem. de linha de transm~ssão
da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. ~ ELETROSUL, reepectivamente. nos Estados do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina.

Presidente da República,
usando da atribuição 'que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artago
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.v 35.351,
de 16 de julho de 1954, e o que consta do processo M.M.E. 700.263/14,
O

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituicão de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 (cinqüenta) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações da Usina Hidroelétríca de Passo Fundo e de Xanxerê, nos municípios
de São Valentim e Xanxerê, respectivamente, nos Estados do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina, cujo projeto
e planta de situação foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
700.263/74.

Art. 2.0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S. A. ELETROSUL, a promover a constituição de servidão administrativa nas
referidas áreas de terra, na forma da
legislação vigente, onde tal se üaer
necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão

83

administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A. ~ ELETROSUL para o fim indicado, a qual compreende. o d~eito
atribuído à empresa concessíonárta de
praticar todos os atos de cons~ruçâo,
operação e manutenção da mencionada
linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe asscgurado ainda o acesso à área da serVidã; atra~és de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas.
ao que for compatível com a exístênela da servidão, abstendo-se, em con-.
sequência, da prática dentro das meamas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos. incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S. A. - ELETROSUL
poderá promover, em juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judíctal
estabelecido no Decreto-lei n.v 3.3ü5,
de 21 de junho de 1941, com as medifícações introduzidas pela Lei n.s 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 1j7. o da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki treta
DECRETO N9 75. 280
JANEIRO DE

~

DE 23 DE

1975

Declara de interesse social, para fins
de aeeoaromioçõo, imóveis íwais
situados nos Municípios de Céu
Azul, Matelandia, Medíane~ra e São
Miguel do Iguaçu, no Esuuio do Paramà, compreendidos na i/rea oraornarta de Reforma Agrárin, de que
trata o Decreto n9 69.411, de 22 de
outubro de 1971.

O Presidente da Republica,
usando das atribuições que Ihe conferem os artigos 81, Item IIl, e~ 161,
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29 , da Constituição, e nos termos
dos artigos 18, letras -a' "b' c "d"
e 20, item V, da Lei -aQ 4.504, de aü
de novembro de 1964, e do Decreto-lei
nc 554, de 25 de abril de ]969,

§

DECRETA;

Art. tv :E declarada de interesse social, para fins de desapropriação, nos
termos dos artigos 18, letras "a", "c"
e "d" e zü, Item V, da .r:...ei nv 4.5'h,
de 30 de novemcro de 1964, uma área
de terras, pertencente a diversos proprietários, medindo, aproxrmadamente, 57.038,JO ha (cínquenta -3 sete mü.
t.nnta e oito hectares e sessenta
ares), compreendendo os mtes rurais
nos 1 a 293, da gleba nv 1; n 93 1 a 26,
da gleba nv 2; nvs 1 a 18, da gleba
nv 3; nss 1 a 19, da gleba nv 4.: núme-

ros 1 a 27, da gleba ns 5, ns . 1 a 29.
da gleba nv 6; e ncs 1 a 48, da, gleba.
nv 7, todos da Colônia Guaíracá, situados nos Munícípícs de Céu A7..W,
Matelândía, Medianeira E São Miguel
do Iguaçu, no Estado do Paraná.
Parágrafo único. A ârea de terras
a que se refere este artigo limita-se,
ao Norte, por uma linha seca de 61)
km, aproximadamente, de rumo Leste-Oeste, confrontando com terras da
Colônia Rio Quarto e Imóvel Santa
Helena e Sol de Maio; ao Sul, por
uma linha seca de rumo Leste -Ocstc,
numa extensão aproximada de 52 km,
confrontando com terras do Imóvel
Iguaçu e Parque Nacional do Iguaçu;
a Leste, por uma linha seca de rumo
Norte-Sul, medindo 2.400 metros e
pela estrada BR-116, confrontando
com terras do citado Parque Nacional
do Iguaçu e Colônia Bâo Francisco;
a Oeste, pelo Rio Paraná, controntando com a República do varaguaí.
tudo de acordo com o projeto e títulos expedidos pelo Departamento ele
Geografia, Terras e Colonização do
Estado do Paraná .
Art. 29 Ficam excluídas dos ereitos deste Decreto as áreas ocupadas
por vilas, povoados e demais adensamentos urbanos, situados dentro do
perímetro de que trata o artigo 19 e
seu parágrafo único, bem como as
benfeitorias, semoventes, maquinas e
implementas agrícolas pertencentes
inclusive a terceiros ocupantes da referida' área de terras.
Art. 39 O Instituto Nacional de (;0tonízação e Reforma Agrária
INCRA fica autorizado a promover a
desapropriação dos imóveis rurais de
que trata o presente Decreto, na ter-

ma prevista no Decreto-Ieí nc 554, de
25 de abril de 1969.
Art. 49 l!:: ressalvado o direito da
União de questionar o domínio das
áreas tituladas irregularmente, observado sempre o disposto no parágrafo
único do artigo 13 do Decreto-lei número 554, de 25 de abril de 1969, na
Lei ne 2.597, de 12 de setembro de
1955, e na Lei ns 4.947, de 6 de s.oru
de 1966.

Art. 5<,1 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1975;
1541" da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo Afonso· Romano

DECRETO

N.O

75.281 -1975

DE

23

DE

JANEIRO DE

Declara de interesse social, pa,ra íins
de desapropriaçao, ~,mÓvel·s rur~1S
situados no Município de porto velho. no t erritóno Federal de Rondônia, em polígono ccmqireetuuao r~a
area prioritária de Rejorma Agra·
ria, de que trata o Decreto n'l.m~ero
67.557, de 12 de novembro de 1970.

O Presidente da Repúnnca,
usando das atribuições Que lhe conferem os artigos 81, item III, c 161,
S 29, da Constituição, e nos termos
dos artigos 18, letras "a", "b" e "d"
e 20, item VI, da Lei n9 4, 504, d- 30
de novembro de 1964, e do Decreto-lei
115' 554, de 25 de abril de :9'39.
DECRETA:

Art. 19 É declarada de interesse social, para rins de desaprop naçâo, nos
termos dos artigos 18, letras '·a". "b"
e "d" e 20, item VI, da Lei nc 4.501,
de 30 de novembro de .i964, uma área
de terras, de aproxtmacamente ., .
908.843,2053 ha (novecentos e oito mil,
oitocentos e quarenta e três hectares,
vinte ares e cínquenta 8 três centreresi , transcrita em nome de diversos
particulares, situada no Município de
Porto Velho, 'I'errítórto Federal de
Rondônia.
Parágrafo único. A «roa a. que se
refere este artigo é comprcendídn pelo polígono definido pelo seguinte perímetro, circundado em toda sua extensão por terras devolutas tederaía e
determinado pelos seguintes pontos
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geodésicos: Partindo do ponto de
Coordenadas Geográficas latitude 109
3D' 00" (dez graus, trinta minutos e
zero segundo) a Oeste de Greenwich,
e pelo meridiano de 639 30' 00" (sessenta e três graus, trinta minutos e
zero segundo), segue-se na direção
geral do divisor de águas dos rios Jamari e Candeias, até encontrar o ponto de Coordenadas Geográficas d~ latitude 99 30' 00" (nove graus, trinta
minutos e zero segundo) Sul e longitude 639 30' 00" (sessenta e três graus,
trinta minutos e zero segundo) a
Oeste de Greenwich , Desse ponto, segue-se pelo paralelo 99 30' 00" (nove
graus, trinta minutos e zero segundo)
na direção Leste, cruzando o Rio Jamarí e a BR-364, até encontrar o
ponto de Coordenadas Geográficas latitude 99 30' 00" (nove graus trinta
minutos e zero segundo) Sul e longitude 629 45' 00" (sessenta e dois
graus, quarenta e cinco minutos e zero segundo) a Oeste de Greenwích .
Desse ponto, segue-se oel0 meridiano
62!? 45' 00" (sessenta e dois graus,
quarenta e cinco minutos e zero segundo) na direção Sul, cruzando fi
B~-364 até o Rio ouarro Cachoeiras,
ate encontrar o ponto de Coordenadas Geográficas latitude 109 30' Ofl"
(dez graus, trinta mínutoa e zero SEgundo) Sul e longitude 629 45' ar,"
(sessenta e dois graus, quarenta e cinco minutos e zero segundo) t1 Oeste
de Greenwích , Desse ponto, segue. se
pelo paralelo 109 30' 00" «íes graus,
trinta minutos e zero segundo) na dIreçâc oeste, cruzando os rios Pardo,
Canaã e Jamart. até encontrar o ponto de Coordenadas Geográficas latitude 109 30' 00" (dez graus, trinta minutos e zero segundo) Sul e longitude 63Q 30' 00" (sessenta e três graus
trinta minutos e zero segundo) a Oe8:
te de Greenwíeh, que constttuí o ponto de partida.
Art. 29 O Instituto Nacional de CcIonização e Reforma Agrária
INCRA fica autorizado a promover a
desapropriação dos imóveis rurais de
que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei nc 554 de
25 de abril de 1969.
'
Art , 39 lt ressalvado o díretto da
União de questionar o domínio das
áreas tituladas irregularmente, observado sempre o disposto no parágratc
único do artigo 13, do Decretc-teí uúmero 554, de 25 de abril de 19,-)9. na
Lei nv 2.597, de 12 de setembro de
1955 e na Lei nc 4,947, de 6 de abrrl

de 1966.
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Art . 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eoutrárto ,
Brasilía, 23 de janeiro de 1975;
1549 da Independência :3 87? da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo Afonso Romano

DECREI'o N9 75.282- DE 23
JANEIRO DE 1975

DE

Autoriza o aterro e a cessão, eco o regime de aforamento, dos ter -eeos
que menciona, situados em Sa~va
dor, no Estado da Bahia,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constttuíção,
e tendo em vista o disposto 110 Decreto-lei no 178, de 16 de reverert c de
1967, e no Decreto nv 71.364, de 13 de
novembro de 1972,
DECRETA:

Art. 1Q Fica o Serviço do Patrimõnío da União autorizado a ceder a
Alagados Melhoramentos S. A •
AMESA, sob o regime de aforamento
e independentemente lo pagamento
do valor do domínio útil, os terrenos
da união Federal, situados na LOcalidade connecida por "Alagados", em
Salvador, no Estado da Bahia com
a área aproximada de 250 (duzentos
e cínquenta) hectares, abrangendo o
espaço compreendido pela linha perrmetral que inicia no encontro da Rua
Domingos Rabelo com a 'r-avessa do
mesmo nome, seguindo por aquela
até a Praça Simões Filho, daí seguindo pela Avenida Tiradentes -ué o encontro com a Rua Machado Montei1'0, seguindo por esta e pela Rua Araujo BuIcão até o encontro com a Rua
Matias de Albuquerque, seguindo por
esta até o encontro com a Rua G:\.
Palestina, seguindo por esta. il~é o encontro com a Rua Direita do Uruguai,
seguindo por esta até o encontro com
a Avenida Barros, seguindo por esta
e pela Rua Inácio de Loiola até o encontro com Luiz Maria, indo por esta
e pela Avenida Voluntários da. Pátria até o encontro com a Península
do .roanes, dai contornando esta pelo
lado sul até o ponto onde se encontra
um quebra-mar, dai até o ponto de
partida, de acordo com os elementos
constantes do processo protoconzado
no Ministério da Fazenda, sob o número 0168-5.321, de 1974.
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Art. 29 Os terrenos referidos no artigo 19 se destinam à execução, no pra-

DECRETO N° 75.283 JANEIRO

DE

DE

23 DE

1975

zo de 5 (cinco) anos, do Plana Urba-

nístico e Habitacional dos Alagados.
Art. 39 Obriga-se a cessíonarla a
restituir, sempre que necessário, a juizo da cedente, terrenos contidos na
área objeto da cessão, para ínstataçâo
de serviços federais, sem qualquer
ônus para a União Federal, bem como a realizar o aterro das partes aiagadas, alagadiças, de mangue e de
mar contidas na área referida no artigo 19 , inclusive promover a neeessána correção de possíveis efeitos de

assoreamento na área naval e no terminal marítimo do centro industrial

de Aratu.

Díspôe sobre a destinação, no eier ~
de 1975; dos TeCilfS03 para execução do proçrcma de R,sdist1'2bnição de Terras e de Betimuíc à Agroindústria do Norte e tio Nordeste
(PROTERRAl.

ClCZO

O Presidente da Repúnlica,
usando da atribuição que lhe confe;
re o artigo 81, item lU, da Oonstrtuí.,
çãc, e tendo em vista '.'5 díspostções
do Decreto.lei n'' 1, 179, de 6 de Julho
de 1971,
DECRETA;

Parágrafo único. O aforamento das
partes a serem aterradas só se efetivará após a conclusão dos aterros
respectivos.
Art. 49 A cessionária ficará isenta
do pagamento do foro enquanto a área
lhe estiver aforada, oem como de
Iaudêmios nas transferências que vier
a efetuar.
Art. 59 Competirá
cesstonáría
promover sob sua inteira responsaoílidade a desapropriação dos terrenos
regularmente aforados a terceiros ou
detidos por força de titulas hábeis,
indenizar benfeitorias daqueles meramente ocupados e, bem assim, responder judicial e extrajudicialmente
sobre quaisquer reivindicações que venham a ser invocadas objetivando os
terrenos constantes do artigo 1.0 do
presente Decreto.
à

Art. 6.° A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se aos terrenos, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula do contrato a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
centrário.
Brasüta, 23 de janeiro de 1015;
1549 da Independência e 8'7? da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Mário Henrique simonsen
Maurício Rangel Reis

Art. 1° No exercício de 1~75, o Programa de Redistribuição de Terras e
de Estimulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) ut.i,
lizará recursos no valor de
crs 1.510.000.000,00 (um bilhão, qui,
nhentos e dez milhões de cruzeiros),
provenientes:
I - do sistema de incentivos fiscais, 110S termos do artigo 6° do Deereto-lei n'' 1.179, de 6 de julho de
1971 -

Cr$ 1.210.000.000.00 (um bl.

rhão, duzentos e dez milhões de
cruzeiros) .
II - do Banco Central do Brasil,
para repasse aos agentes financeiros
do FROTERRA - Cr$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de cruzeírosr .
Parágrafo único. Os recursos rete.
ridos neste artigo são adicionais aos
financiamentos agrícolas com recursos
próprios dos agentes Iinancelros do
PROTERRA, na área do Norte G do
Nordeste.
Art. 2° A distribuição, em 1975, <los
recursos especificados no artigo anterior será a seguinte:
I - ors 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) para aplicação, por Intermédio do Ministério da
Agricultura, em ações discrimmato.,
rias, fiscalização da posse e uso da
terra, exte-nsão rural, pesquisa e assis.,
têncía ao cooperativismo e 0Ut~HS atividades correlatas;
II - Cr$ ,340,000.000,00 (trezentos e
quarenta milhões de cruscrrosi para
projetos de apoio ao fortalecimento
da infra-estrutura agrícola da região;
!II -

ors

750.000.000.00 (setecen,

tos e cinqüenta milhões' de cruzeiros)
para apoio financeiro a projetes de

ATOS

expansão e modernização da agricultura, pecuária e agrolndústrra ;
IV - Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de cruzeiros) para o Progra.,
ma de Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste, de que trata a
Exposição de Motivos n'' 5. de 20 de
maio de 1974, do Conselho de Desenvolvimento Econômico;
V - Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros> para o Programa
de Pólos Agropecuários e Agromlnerais da Amazônia (POLAMAZONIA>,
instituído pelo Decreto n- 14.607, de
25 de setembro de 1974;
VI - Cr$ 150.000.000,00 (cento e
cinqüenta milhões de cruzeiros) para
o Programa de Desenvolvimento de
Areas Integrô.das do Nordeste ... , ..
(POLONORDESTE), instituído pelo
Decreto n'' 74.794, de 30 de outubro
de 1974.
§ 1° São considerados valores a
programar, dependentes da evoluçâc
das respectivas fontes de receita, as
importâncias correspondentes a 10%
das mencionadas nos itens I a VI
deste artigo.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 23 de janeiro de J975;
da Independência e 87~ da
República.
ERNESTO GEISEL
Mario Henrique Simo'f!sen
Paulo Afonso Romano
João Paulo dos Rezs i/-Bllo:Jo
Mauricio Ran,gel Reis
154 0
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24 DE

Toma sem efeito inclusão, no QP do
Ministério da Agricultura, de funcionário da antiga SPVEA.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo no 7.201-74, do
Departamento
Administrativo
do
Pessoal Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica excluído do relacionamento constante do Anexo a que
se refere o artigo 1.0, do Decreto nú-

mero 60.429, de 11 de março de 1967,
publicado no Diário Oficial de 13 seguinte, o Auxiliar de Portaria, código
GL-303.7.A, Elias Marques da Costa,
integrante do Quadro de Pessoal da
extinta Superíntendêncía do Plano de
Valorização Econômica da Amazônía.
incluído, por força do referido ato,
n? Quadro de Pessoal - Parte Especíal - do Ministério da Agricultura.
Art, 2.° Os efeitos deste Decreto
retroagem a 13 de março de 1967.

Art. 3.° Revogam-se as dísposíções
em contrário,

Brasília, 24 de janeiro de 1975'
154.° da Independência e 87.° d~
República.
ERNESTO GEISEL
Paulo Afonso Romano
Maurício Rangel Reis

DECRETO N,o 75.285
JANEIRO DE 1975

DE

24 DE

Declara a caducidade do Manisfesto
de Mina que menciona,

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe conre,
r~ o 2,rtigo 81, .ítem IH, da Constituiçao, nos termos do artigo 7.°, parágrafo, único; artigo 63, parágrafo 3.0;
e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei
n.v 227, de 28 de fevereiro de 1967
(CrJdigo de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n,» 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA;

.Art . 1.0 Fica declarado caduco o
Marufesto de Mina n.e 674, de 20 de
maio de 1937, referente à mina de

água mineral situada no Município
de .cawpinas, Estado de São Paulo,
registrada em nome de R03si & Borghi e Cía..
Aru. 2 ° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. _
(DNPM-2053-36J.

Brasília, 24 de janeiro de 1975'
154.° da Independência e 87.° dà
República.
ERNESTO GEISEL

Stiiçeaki Ueki

88

Aro", DO POPER EXECUTIVO

DECRETO N.o 75.286 -

DE

24

DE

JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade do Manis/esto
de Mina que menciona.

de Caeté, Estado de Minas Gerais, registrada em nome de Benjamim Amaral de Paula Lima.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícação . . ...
(DNPM-2691-36l.

o Fresidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos do artigo 7.°, parágrafo único; artigo 63, parágrafo 3.°;
e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei
TI.O

227, de 28 de fevereiro de 1967

(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei TI.O 318, de 14 de março
de 19B'i,
DEcRETA:

Art.. 1.0 Fica declarado caduco o
Maniiesto de Mina n. o 648, de 6 de
maio de 1937, referente à mina de
barttdna e calcário situada no lugar

denominado pastinha, Município -tc
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
registrada em nome de Paulina Baddíní de Oliveira.

A........ 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. .(DNIM-2383-36l.

Brasília,
154."

da

República.

24 de janeiro de 1975;
Independência e 87.° da

ERNESTO GEISEL

Shiqecüci Ueki

DECRETO

NQ

75.287 - DE 24
1975

DE

JANEIRO DE

Declara a caducidade do Manifesto de
Mina que menciona,

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item HI, da Constituição,
nos termos do artigo 7.°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3.°; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei n.v ~27,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o Manifesto de Minas n.e 799-A, de 13 de
janeiro de 1938, referente à. mina de
ferro e ferro-manganês situada no lugar denominado Maquíné, Munícipío

Brasília, 24 de [aneirc de 1975;
da Independência e 87.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Shiçealci Ueki

DECRETO N. ° 75. 288

DE 24 DE

JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade tia Mani./'!3to de
Mina que menciona,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do artigo 7,°, parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3.°; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei n.s 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pele Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o Manifesto de Mina n.« 287. de 15 de fevereiro de 1936, referente à mina de
pirita -situada no lugar denominado
Cuíabana, Municipio de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais, registrada em
nome da Sociedade Industrial de Minérios e Acidos - SIM....J\.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
(DNPM-3649-35l .

Brasilia, 24 de janeiro 'de 1975;
154.° da Independência e R'7,c da
República.
ERNESTO .GErsEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N," 75.289 -

DE

2,1 DE

JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade do M aní festa de
Mina que menciona.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdlatlção,
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nos termos do artigo 7.", parág-afo
único' artigo 63, parágra to 3. ~; e artigo 65,' letra "a", do Decreto-lei n." 22'7,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto..lei
n." 318, de 14 de março de 1967,

(I>NnP1[-4241"351.
Brasília, 24 de janetro de 1975.
154." da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTo GEISEL

DECRETA:

Shigeaki Uelei

Art. 19 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n." 111, de 16 de
setembro de 1935, referent.e I1 nuna de
água mineral e minério de manganês
situada no lugar denominado Fazenda
Retiro, Município de Volta Grande,
Estado de Minas Gerais, registrada em
nome de Olympio Augusto Bittcncourt,
Francisco de Paula Bittencourt, Mário América Bittencourt, Floriano
Peixoto Bittencourt, Annibal Cardoso Bittencourt, Edgar Cardoso
Bíttencourt; aoveüna Cardoso Bittencourt e Gelcyra Cardoso Btttencourt ,
Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. . ...
(I>NnP1[-2558-351 .
Brasília, 24 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.290,

Art. 2.° Este Decreto entrará em vt-

gor na data de sua publioação . ., ..

DE 24 DE

.JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade -ío FlIan-ije3to de
Mina que menciona.

O Presidente da República,
usando da atríbuíçâo que lhe confere
o artigo 81, item III, da. Constitutçâo,
nos termos do artigo 7.", parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3."; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei n." 22'1,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n,« 327, de ru de
março de 1936, referente à mina de
chumbo situada no lugar denominado
Macacos, Município de Iporanga, Estado de São Paulo, registrada em no.
me de Henrique Lage.

DECRETO

N.O

75.291 -

DE

24

DE

JANEIRo DE 1975

Declara a caducidade do Ma,-n.ifesta de
Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição.
nos termos do artigo 7.\ parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 3."; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei n." 227,
de 28 de fevereiro de 1967 rCódigo de
Mineração), alterado pe'o Decreto~lej
n." 318, de 14 de março de 196'7,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica declarado caduco o Manifesto de Mina n." 23, de 10 de junho de 1935. referente 1. mina de água
mineral situada na Rua Alice, número
1.476, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, registrada em nome de Elvira
Lopes J ermann.
Art. 2.° Este Decreto entrará. em vigor na data de sua nubllcaçâo . . ...
(IJNnP1[-1.497-361.
Brasília, 24 de janelro de 1975;
154.° da Independência e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.292 -- DE 24 DE
JANEIRO DE 1975
Declara perempta a concessão oniorgada à Rádio Borbore-ma S. ~1 .. pa
ra executar serviço de rodiodij1lsão
sonora em onda médilt de âmbito
regional, na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraiba.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 8.", item XV, letra "a", da
Constituição, nos termos dos artigos
6.°, da Lei n.s 5.785, de 23 de junho de
1972, e 11, item H, do Decreto número
71.136, de 23 de setembro de 1972~ e

Aros no PODER EXECUTIVO
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tendo em vista o que consta do Processo Me n.s 26.568-74,
DECRETA:

Art . 1." Fica declarada perempta a
concessão outorgada pele Decreto n.v
46.900, de 24 de setembro de 1959, publicado no Diário Oficial da União de
10 de outubro do mesmo ano, à Rádio

Borborema S. A" para

executar na

cidade de João Pessoa, Estado da Pa-

raiba, serviço de radíodlfusão sonora
em onda média de âmbito regional.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1975:
154.° da Independência e 87.0 da

República.

N.O 75.293 -- DE
JANEIRO DE 1975

ERNESTO GEISEL

SYlvio Frota
Mário Henrique Simonecn

DECRETO N." 75.294 .-

ERNESTO GEISEL

2·1:

DE

24 DE

JANEIRo DE 1975

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

Praça Governador Fernando Corrêa da
Costa", com 10.800,00 m2 (dez mil e
oitocentos metros quaôrndos) , sem
benfeitorias, naquela Cidade.
Art. 2.° O imóvel em queatão, cataoterízadc no processo n." 5,:·)QO~74
Gab M E, destina-se ao Ministério do
Exército.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em oornrárto .
Brasília, 24 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87!' da
República.

DE

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar doação de imóvel em
Rondonópolis-MT, destinada ao Ministério do Exército.

o Presidente da República,
usando da atribuição qU8. lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e de acordo com os artigo 1.165 e
1.180, do Código Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação simples que faz à União a Prefeitura Municipal de Rondonópclís, Estado de Mato Grosso, de acordo com a
Lei Municipal nc 376, de 5 de junho
de 1974, de terreno constituído de 29
(vinte e nove) lotes, assim distribuídos: lotes n.ss I, 3, 4, 3, 6, e, 9, 10, 11,
12, 17 e 18 da Quadra 22, com 7.200,00
m2 (sete mil e duzentos metros quadrados); lotes n.ss 12, 13, 14, 15, 16 e
17 da Quadra 23, com 3,600,00 m2
(três mil e seiscentos metros quadrados); e lotes n.se 1, 2, 6, 8. 9, 10, 12, 13,
15, 16 e 17 da Quadra 34, com 6.525,00
mâ (seis mil, quinhentos e vinte e cinco metros quadrados), cem benfeitorias, do loteamento denominado "Cidade Salmen", e, de acordo com a Lei
Municipal n." 347, de 18 de dezembro
de 1973, modificada peja de n." 378, de
19 de junho de 1974, a QlIactra "antiga

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doa~'c!') de imóvel
em Rondon6polis-MT neeunoao ao
Ministério do Exército
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lIl, da Constituição,
e de acordo com os artigo 1 165 e .1.180,
do Código Civil,
DECRETA:

Art.- L" Fica o Serviço de Patrimônio da União autorizado a acertar a
doação simples que faz i União a Prefeitura Municipal de Rondonópvlis,
Estado de Mato Grosso, de acordo com
a Lei Municipal n.s 376. de ;) de junho
de 1974, de terreno constituído de 3
(três quadras contíguas de 100 x 100
(n.ss 16, 20 e 21), sem benfeitortas,
com área total de 30 ODO,OO m2\ trinta
mil metros quadrados) do toteumento
denominado "Vila Goularf, ', na zona
rural daquela Cidade.
Art. 2,° O imóvel em questão, caracterizado no processo n.« 5301-74
Gab ME, destina-se ao Mínístérlo do
Exército.
.êrt. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simorseti

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 75.295 - DE 27
JANEIRO DE 1975

D:~

Amplia a área prioritária, para. fins
de Reforma Agrária, assim iecwrada pelo artigo 1°, do Decreto número 67.557, de 12 de nocemtrrc de
1970, e prorroga o prazo de intervenção governamental na ri rea ora
ampliada.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe: conferem os artigos 81, ítem IH, e 161,
§ 2°, da Constituição. e tendo em
vista o disposto no artigo 43, § 29 ,
alínea b, da Lei n° 4.504, de 30 de
novembro de 1964.
DECRETA:
Art. 1°. Fica ampliada a área prioritária para rtns de Reforma Agrária, aSsim declarada pelo artigo ~ a
do Decreto n" 67.557, de 1.2 ce novembro de 1970, incluindo-se as regiões constituídas pelos Muntclpios de
Brasíléia e Xapurí, no Estado do
Acre. e pelo Mu.ni;cípio de GuajaráMirim, no Terrttórío Federal de Ron ..
dônla..
Art . 2°. Fica prorrogado, por mais
5 CcinCO)2mOS, a partdr âo seu tér-

mino, o prazo de Intervenção governamental, fixado pelo artigo 3°.
do Decreto n'' 67.557. de 12 de novembro de 1970, na área ora ampliada.
Art. 39 Este Decreto entrara em
víeor na data de sua publicação, revqgadaS as disposições em contrário,

Brasília, 27 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Paulo Afonso Romano

DECRETO N° 75.296 - DE 27
JANEIRO DE 1975

DE

Declara de interesse sOG'ta~> para fins
de desapropriação, imóveis rurais
sttuados nos Municipios de Porto
Velho e Guaíará-Mírím, no Território Federal de Rondônia, compreendidos na área prioritária de Reforma Açrária, assim declarada pelo artigo 1° do Decreto n° 67.557, de
I?, .11. 70, e ampliada pelo artigo la
do Decreto n 9 75.295, âe 27,1.75.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item III e 161, §
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2° da Constituição, e nos termos dos
artigos 18, letras a, b e d, e 20, inciso
V, da Lei no 4.504. de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-lei n- 554, de 25
df' abril de 1969,
DECRETA:
Art. 1° São declarados de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos 18. letras
a, b e a, e 20, inciso V. da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964,
os imóveis rurais denominados: a)
"Boa Esperança", com as seguintes
confrontações: ao Norte, com o Rio
Madeira, margem direita; ao Sul, com
terras devolutas e posse de Dou Ramon Chaves; a Leste. com a posse de
Don Ramon Chaves e, a Oeste, com
terras devolutas e o Rio Madeira, no
total de 275.022,0000 ha (duzentos e
setenta e cinco mil e vinte e dois hectares) , estando transcrito, no Registro de Imóveis da Comarca de Porto
Velho, em nome de Guaporé AgroIndustrial S. A. - GAIN8A. sob número 2171. fls. 31, do Livro 3-E, o
correspondente a 1/3 (um terço). e.
sob número 2.273. fls. 59-60, do LiVIO
3-E, o correspondente a 2/3 (dois terços) do imóvel, situados nos Municípios de Porto Velho e Guajará-Mírtm
b) "Campinas",
com as seguintes
confrontações: ao Norte, com terras
devolutas, numa
extensão reta de
quarenta e três mil metros (43,QOOm);
ao Sul. com o Rio Madeira, numa
extensão de cinquenta e nove mil metros (59,000 m) em linha quebrada;
a Leste, com terras de Chuva. Mello
e Companhia. por uma reta de seis
mil metros (6,000 m), com 34.119.0000
ha (trinta e quatro mil, cent-o e dezenove hectares), estando transcrito,
no Registro de Imóveis da Comarca
de Porto Velho, em nome de Guaporé
Agro-Industrial S, A. - GAINSA,
sob o número 2,171, ns 31, do Livro
3-E. o correspondente a 1/3 (um
terço) do imóvel, e. sob número 2.273,
fls. 59-60. do Livro 3-E, os restantes
2/3 (dois terços); c) "Nova Holinda",
com confrontações indefinidas, transcrito no Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho, em nome de
Afrodite Docenakis, sob o n- 1.825,
üs. 123. do Livro 3-D.
Art. 2° O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - ...
INCRA fica autorizado a promover a
desapropriação dos imóveis rurais de
que trata o presente Decreto, na for-
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ma prevista no Decreto-lei n- 554, de
25 de abril de 1969.

Art. 3° E' ressalvado o direito da
União de questionar o domínio das

áreas tituladas irregularmente, observado sempre o disposto no parágrafo
único do artigo 13 do Decreto-lei número 554, de 25 de abril de 1969, na
Lei n'' 2.597, de 12 de setembro de
1955, e na Lei n" 4,947, de 6 de abril
de 1966.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo Afonso Romano

DECRETO N° 75. 297

~ .'1E

2':'

EXECUTIVO

DECRETO N° 75.298 -

Autoriza o funcionamento do rto-so
de Administração da Faculdade de
Ciências Bconõmicas, Contábeis e
Atiministratisas de Visconde do Rio
Branco, Minas Gerais, mantida pela Fundação "Presidente Antônio
Carlos", com sede na cidade de
Barbacena, Estado de Minas Ge-

rais .

O Presidente da Repúbhca.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IIl. da Constbtuíção, de acordo com o artigo 47,
da Lei na 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei
na 842, de 9 de setembro de 1 g~!), conforme consta do Processo número
250.297-74 do Ministério da Educação e Cultura,

DE

DECRETA:

JANEIRO DE 1975

Autoriza o funcionamento do sureo
de Processamento de Dados da Faculdade de Ciências Rconõmicae de
Btúmenau, mantida pela runaaçõo
Bâucacionat de Blumenau - PU RB
- Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe con..
fere o artigo 81. item H'I, .:"<80 Constétuição, de acordo com o artigo 47,
da Lei na 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei

na 842, de 9 de setembro de 1968,' C()iI1-

DE 27 DE

JANEIRO DE 1975

Art. 1Q Fica autoriaadc o tuncícnamento do curso de Admmístraçâo
(habilitação em Administração de
Empresas) da Faculdade de Ciências
Econômicas contábeis e Administrativas de Visconde do Rio Branco, na
cidade de Visconde do RiQ Branco
Minas Gerais, mantida pela Fundação "Presidente Antônio Car-los", com
sede na cidade de Barbacena, no
mesmo Estado.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrá-

forme consta do Processo número

rio.

e Cultura,

Brasília, 27 de janeiro de 19'7<";;
1540 da Independência e 870 da
República.

262.902-74 do Ministério da EducaDECRETA:

Art. 1° Fica autorizado (' Funclonamento do curso de Processamento
de Dados da Faculdade de Ciências
Econõmâcas de Blumenau mantida
pela .Fundação Educacional de Blumenau - FURB, com sede na cidade
de Blumenau, Estado c1~ Santa Catarina.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1973;
da Independência e 87° da
República.
1540

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.299

OB 27 DE

JANEIRO DE 1975

Autoriza o funcionamento dos o-o-aos
de Letras, de Ciências, de Estudos
Sociais e d.e Pedagogia, da Faculdade de Filosofia da runaacõo de
Ensino Sup(:!rior de Rio tzevce, Bstado de Goiás.
O Presidente da Repúbl'ca,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lII, da Constétulção, de acordo com o artlgc 47,
da Lei na 5.540, de 28 .de novembro
de 1968, alterado pelo Dccreto-Ieí
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n? 842, de 9 de setembro de 1ge:1, con-

forme consta do Processo número
GM/BSB n'' 000476-74, do Ministério
da Educação e Cultura.
DECRETA:

vogadas as disposições em centrá-

no.

Brasília, 27' de janeiro do" 1975;
da Independência e 879 da
República,
ERNESTO GEISEL

1549

Ney Braga

Art. 1° Fica autorizado o funciona-

mento dos cursos de Letras, Português-Inglês (licenciatura plena), de
Ciências, de Estudos Sociais e de Pedagogia (licenciatura de curta duração) da Faculdade de Filosofia da
Fundação de Ensino Superior de Rio
ver.de, Estado de Goiás.
A,rt, 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
154° da Independência e R7" da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N° 75.301
JANEIRO

DE

27 DE

DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
nos termos do artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, § 30 ; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

DECRETO N° 75.300 JANEIRO DE

D~

27

DE

1975

Autoriza o funcionamento na habilitação em Orientação Educacional
dq curso de pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Jandaia do Sul, ma1ttida pela
Fundação Faculdade de ruosotía,
Ciências e Letras de Jandaia do
Sul, Estado do paraná.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conTere o artigo 81, item III, da Oonstétuíçâo, de acordo com o artigo 47,
da Lei n" 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n? 842, de 9 de setembro de 1969, e

tendo em vista o Parecer do COnselho Federal de Educação de número
3.698, de 1974, conforme consta. dos
Processos números 6.475··74 - CFE e
GM/BSB 005.699 de 1974 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 10. Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Orientaçãc Educacional do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de .Iandaia do Sul,
mantida pela Fundação Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Jandata do Sul, com sede na cidade de
Jandaia do S ul, Estado do Paraná.
Art, 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

Art. 10 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n'' 189, de 29 de
janeiro de 1935, referente à mina de
dolomita situada no lugar denominado João Fernandes ou Botafogo, Munícípío de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, registrada em nome da
Companhia Siderúrgica Belga Mineira.
Art.. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
CDNPM-4.297-35J.
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 87° da

República.

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.302 JANEIRO DE

DE

27 DE

1975

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 31, item III, da Constituição,
nos termos do artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, § 30 ; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n" 318, de 14 de março de 1967,
O

DECRETA:

Art. 1° Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n« 784, de 29 de
novembro de 1937, referente à mina
de talco situada no Município de·
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Duro Preto, Estado de Minas Gerais.
reg-strada em nome de José Gonçalves Pedrosa Sobrinho.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM-2.830-36) .
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Stuçeaki Ueki

DECRETO N° 75.303 -

DE

27 DE

JANEIRO DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artcgo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do artigo 7°, parágrafo
único; artigo 63, § 3°; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n- 807, de 24 de
janeiro de 1938, referente à mina de
manganês situada nos lugares denominados Lourenço ou Braz e Miguel
Alves, Município de Caeté, Estado de
Minas Gerais, registrada em nome de
Franc'sco de Paula Castro.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM-1.881-37) .
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Stuçeaki treta

DECRETO N° 75. 304 ~ DE 27 DE
JANEIRO DE 1975
Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artgo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do artigo 79, paragrato
único; artigo 63, § 3°; e artigo .65, letra "a". do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de

EXECUTIVO

Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n'' 65, de 15 de
agosto de 1935, referente à mina de
pirita, barttina e tintas grafitosas situada no lugar denominado Chácara
dos Cintras, Munícíp:o de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, registrada em nome de Alvaro Macedo Guimarães.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM-3.596-35) .
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.0,75.305
ca 27 DE
JANEIRO DE 1975
Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos do artigo 7.°, parágrato único; art. 63, parágrafo 3.°;
e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei
n,» 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n." 213, de 27 de
dezembro de 1935, referente à mina
de ouro situada no lugar denominado
Congonhal, Municipio de Itapeuirtca
da Serra, Estado de São Paulo, regtstrada em nome de Pedro Dias da
Silva.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM - 2.439-36).
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° do.
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N." 75.306
JANEIRO

~ DE

27

DE

DE 1975

Torna sem efeito o Manifesto
de Mina que menciona

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 58, parágrafo 3.", do Decreto-lei n." 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.« 318, de 14 de março de 1967,

Art. L" Fica declarado sem efeito

o Manifesto de Mina n.e 139, de 28
de setembro de 1935, referente à mina de carvão situada no lugar denominado Butiá, Municipio de São deronymo, Estado do Rio Grande do
Sul, registrada em nome da Companhia Carbonifera Rio Grandense,
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
1.958-35).

Brasília, 27 de janeiro âe 1975;
da Independência e 37." da
República.
154."

ERNESTO GEISEL

Sniçealci Ueki

DECRETO

N." 75.307 DE
JANEIRO DE 1975

ERNESTO GEISEL

Shiçealci Ueki

DECRETO NQ 75.308 .- DE '27
JANEIRO DE 1975

DE

Declara a caducidade do Manifesto
de Mina que menciona

DECRETA:

(DNPM -

Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM - 1. 984-37) .
Brasilia, 27 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 37." da
República.

27 DE

Declara a càducidade do Momiteeto
de Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 31, item lU, da Constituição, nos termos do artigo 7.", parágrafo único; art. 63, parágrafo 3.";
e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei
n." 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 313, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. L" Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n.» 46, de 31 de
julho de 1935, referente à mina de
carvão situada no lugar denominado
Fazenda Barra Bonita, Municlpio de
Ibaiti, Estado do Paraná, tegtstrada
em nome da Companhia de Mineração Barra BOnita.

o Presidente da República,
usando da atribuição que. lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos termos do artigo 7.°, parágrafo único; art. 63. parágrafo 3.°;
e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei
n.e 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.e 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n.s 278, ele 10 de
fevereiro de 1936, referente à mina
de gípsíba situada no lugar denominado Pedra Branca, Município de
Grajaú, Estado do Maranhão, regtstradaem nome de Raimundo Aaron
Linton.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM -

2.900-35).

Brasilia, 27 de janeiro ele 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEl,

Shiçeatci Ueki
DECRETO

N.O 75.309
DE
JANEIRO DE 1975

27 DE

Declara a caducidade do Momifesto
de Mina que menciona

O Presidente da República,
usando da atribuição que Ihe contere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos termos do artigo 7.", parágrafo único; art. 63, parágrafo 3,0;
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e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei
n." 227, de

28 de fevereiro de Hl67
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.", 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina D.O 44, de 31 de
julho de 1935, referente à 'nina de

ouro situada no lugar denominado
Sítio do, Caçula, Município de Lagoa

Dourada, Estado de Minas Gerais, registrada em nome de Abiüo Luiz de
Souza ..

Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM -

3.239-35).

Brasília, 27 de janeiro de HJ75;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Velei

DECRETO N.o 75.310 -

DE

27 nz

JANEIRO DE 1975

Altera o artigo 1.0, do Decreto número 74.463. de 26 de agosto de 1974.
que interdita, temporariamente
uma área no município de .AirãO,
Estado do Amazonas, para fms de
atração e pacificação de grupos indígenas.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição e tendo em vista o disposto em
seus artigos 4.9 • item IV e 198, bem
como o que consta da Exposição de
Motivos 0.° 1.002 MINTER, de 9 de
janeiro de 1975, do Ministro de Estado do Interior,
DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 1.0, do Decreto n.v
74.463, de 26 de agosto de 1974, passa
9 vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica interditada temporariamente, para fins de a tração e pacificação de grupos indígenas, a área situada no município de Airão, Estado do Amazonas, compreendida pelos seguintes limites:
Norte: Partindo do rio .Jauaperi. na altura da ilha Graziela,

num ponto de coordenadas .....
61,905'W e 0.°20'8, por uma linha
reta e seca no rumo geral leste,
numa extensão aproximada de
49 km, até a cabeceira do riacho
denominado Pretinho, afluente da
margem direita do riu Alalaú r..o
ponto de coordenadas aproximadas de 60.° 38W e 0.°20'8. Deste
ponto desce este riacho. até sua
confluência com o rio Alalaú.
Sobe este rio pela sua margem es
querda, até sua confluência com
o riacho Sem nome, num ponto
de coordenadas aproximadas de
61.9 lO'W a 0.°18'8.
Leste; Desde ponto sobe por
este riacho sem nome, até a sua
cabeceira: daí, por uma linha reta e seca. até a cabeceira do ríacho sem nome, afluente da margem esquerda do rio Alalaú, no
ponto de coordenadas 60.0 05'W e
0.°35'8.
Sul: Deste ponto, ücace este riacho sem nome até a sua conüuêncía com o rio Alalaú, dai desce
este lia pela sua margem drrelta,
até a sua confluência com o ria
Jauaperi.
oeste: Deste ponto sobe est-e
rio pela margem esquerda no
ponto de coordenadas 61.0 05'W
N

e 0.020'S".

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 27 de janeiro de 1975;
154.9 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mauricio Rangel Reis

DECRETO N.o 75.311 - DE 27 DE
JANEIRO DE 1975
Prorroga o prazo da autorização coucedida pelo Decreto n.o 74.071, de 15
de mato de 1974, alterado pelo Deereto n. 9 74.618, de 25 de setembro
de 1974, às firmas Western Gecphysical Company Df Ameriea e
Sermar - Serviços Marítimos Limitada.

O Pr-esidente da República,
usando das atribuições que lhe 0011fere o artigo 81, item UI, da Consti-
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tuiçâo, de acordo com O Decreto número 63.164, de 26 de agosto de 19fi8,
e tendo em vista o que consta do Processo n.s 603.821-73 do Ministério das
Minas e Energia,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica prorrogado ate 15 de""'mala de 1976 o prazo da autorizaçã-o
concedida pelo Decreto nc 74.071, de
15 de maio de 1974, alterado pelo Decreto n,v 74.618, de 25 de setembro
de 1974. às firmas Western Geophysical Company Of America, norteamericana e Sennar - Serviços Marítdmos Ltda., brasileira. para executarem trabalhos de levantamentos
geofísicos, em águas interiores e no
mar territorial do Brasil. fixado pelo
Decreto-lei n.o 1.098, de 25 de março
de 1970, empregando a embarcação
M/V "Western Reef" de nacionalidade norte-americana, a serviço da
Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, mediante contrato entre as mesmas celebrada.
Art. 2.° A prorrogação de que trata este Decreto é concedida sem prejuízo de sua caducidade. em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão dos
trabalhos contratados ou a extinção
das obrigações respectivas, na forma
da lei ou do contrato.
Art. 3.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de janeiro de 1975;
Independência e 87.0 da
República.
154.° da

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo H enning
Shigeaki Ueki

da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
4.520-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Rede Mfneíra de Rádio e Televisâo Ltda., nos
termos do artigo 28, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n,« 52.795, de 31
de outubro de 1963, concessão para
estabelecer uma estação de radíodífusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais. sem direito de exclusividade,
utilizando o canal 10 (dez menos),
Parágrafo único. O Contrato uecorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da pubncação deste no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Olivetra

DECRETO N° 75.313 JANEIRO DE 1975

DE

28

DE

Outorga concessão à TV Sul Fluminense Ltda., para estaoelecer uma
estação de radiodifusão de sons e
imagens (televisão). na cidade de
Barra Mansa, Estad[,
Rio de
Janeiro.

do

O Presidente da. República,
DECRETO N." 75.312 JANEIRO

DE

DE

28

DE

1975

outorga concessão à Rede Mineira de
Rádio e Televisão Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão de soas e imagens (te!l3tnsão).
na cidade de Uberlân.JjaEstad,o de
Minas Gerats.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado
com ° artigo 8.°, item XV, letra "a",

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81. item TIl combinado
com o artigo 8°, item XV, letra "a" ..
da Constituição, e tendo em t:ista o
que consta do Processe MC número

3.525-73,
DECRETA:

Art. 1" Fica outorgada à 'IV Sul
Fluminense Ltda,; nos cermoa do artigo 28, do Regulamento (los serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n- 52.795, de 31 ue outubro de
1963, concessão para estabelecer uma
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Aros

estação de radlodífusâo
Imagens (televisão), na

de sons e
cidade de

Barra Mansa. Estado do TUo de Ja-

neiro, sem direito de exclusividade,
utilizando o canal 8 (cito).

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessã v obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente
Decreto e deverá ser as.dnado dentro
de 60 (sessenta) dias. a contar da
publicação deste no Diario Oiíeuü da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2° Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as dísposícôes em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87,0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt -íe Oliveira

DECRETO N° 75.314 -

DE

28

DE

JANEIRO DE 1975

Outorga concessão a A Gazeta do Espírito Santo - Rádio e TV Ltda.,
para estabelecer uma estação de
radiodifusão de sons e imagens
(teteoíeõov. na cidade de \Fit6ria,
Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lI!
combinado
com o artigo 8", item RV. letra. "a",
da Constituição, e tendo em -dsta
o que consta do Processo Me núme-

deste no Diário Oficial da União, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato da outorga.
Art. 2" Este Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições e,n contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1975;
154" da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 75.315 - DE 28 DE
JANEIRO DE 1975
Altera dispositivo do Decreto nÚ"11.(-lTO
70.772, de 28 de junho de 1972, Que
regulamenta a execução, em tempo
de paz, do transporte, em território
nacional, de militar da Marinha,
Exército e da Aeronáutica.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1.0 A letra d do número 2,
do artigo 21 e o artigo 22, do Decreto
n.« 70.772, de 28 de junho de 1972,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21 ...............•.......
2 - Por rodovia ou aquavla,
para:

ro 3.527-73,
DECRF:I'A:
Art. 1" Fica outorgada a A Gazeta
do Espírito Santo - Rádio e TV Limitada. nos termos do artigo 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto número
52.7!}5. de 31 de outubro de ~ 963,
concessão para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, sem direito de
exclusividade, utilizando o canal 4
(quatro) .
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá. ás
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de fiO (sessenta) dias, a contar da publícação

d' Cabo, Soldado. Marinheiro
e Taifeiro: quatro metros cúbicos
(4m3) para cada passagem inteira
até duas: dois metros
cúbicos
(2m3) para cada un-a das demais;
um metro cúbico (1m3) para cada
meta passagem.
Art. 22. Em casos especiais,
devidamente justificados, e a critério dos respectivos Ministros, 05
órgãos encarregados do serviço de
transporte de bagagem das Forças
Singulares, poderão conceder um
acréscimo de até 60% nos totais
dos limites fixados pelo artigo 21.
§ 1.0 Quaisquer despesas resultantes da ultrapassagem dos limites determinados para a naga...
gem nesta regulamentação, assim
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como das diferenças provenientes
da utilização pelo militar de um
me'o de transporte para sua bagagem, diferente daquela que
normalmente seria utilizado, serão pagas diretamente pelo mílítar a empresa transportadora.
§ 2.0 O militar movimentado
poderá solicitar o transporte de
sua bagagem para qualquer localidade do pais. desde que o custo
total não exceda àquele correspendente aos limites esta~eleci
dos no percurso de sua movimentação, correndo qualquer eXC~550
por sua própria conta."
Art. 2. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de .l975;
154. 0 da Independência e 87.0 da
República.
0

ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
J. Araripe Macedo
Antonio Jorge Correa

DECRETO

N.O

75.316 1975

DE

28

DE

JANEIRO DE

Dispõe sobre o Quadro ünsco de pessoal da Universidade Federal Fluminense, aprovado pelo Decreto ?lÚmero 62.674, de 8 de maio de 1968,
e dá outras providências.
O Presidente da República,
Usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 56 da Lei n." 3.780,
de 12 de julho de 1960. e na Exposição de Motivos n." 636, de 2'j. de
dezembro de 1974, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil

(DASPl,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado, na forma do

Anexo I, do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal Plumínense,
aprovado pelo Decreto n.s 62.574, de
8 de maio de 1968, c om as modificações Introduzidas DOr meto de atos
posteriores, para fundir, com a Parte Permanente, a Parte Especial re-
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sultante da transferência de cargos
e funções integrantes de Quadros de
Pessoal dos Ministérios da Agricultura e da Saúde, em virtude da incorporação de estabelecimentos
de
ensino e hospitalar àquela Untversidade, e de cargos redístrtbutdcs com
seus ocupantes, de autarquias federats
transformadas €'l11 fundaçáo ou empresa pública, por meio de atos do
Poder Executivo.
Art. 2.0 A alteração de que trata o
artigo anterior não acarretara aUM
mento de despesa, ficando suprimi-

m~~aef~~~)dOca~;:ovai;;" ini~~

grantea do Quadro de Pessoal ela
Universidade Federal Fluminense.
Art. 3.0 Os cargos integrantes da
antiga Parte Especial continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4.0 O provimento dos cargos
vagos constantes do Anexo 1,. será
proc~sado na forma da tegíslação
em vigor.
Art. 5.° Ficam Incluídos nas séries
de classes e classes singulares. do
Quadro único de Pessoal da. trruversidade Federal Fluminense, na forma do Anexo TI, os funcionários
transferidos do Ministério da Agricultura, constantes da relação nominal que trata o Decreto n.v 51.633,
de 19 de dezembro de 1962, que aprovou o enquadramento do pessoal daquela Secretaria de Estado, beneficiado pelo disposto nas Leis números 3.780, de 12 de jutno de 1960,
3.967, de 5 de outubro de 1961, e 4.069,
de 11 de junho de 1962, com as :r...1Odíftcaçôes íntroduaídas pelos Derretas
números 62.356, de 6 de março de
1968. 65.878, de 30 -te dezembro de
1969, 67.028, de 10 de agosto UIi' 197C,
e ea. 309, de 5 de outubro de :"971.
Art. 6.0 São incluídos nas classes
iniciais de séries de classes ~ orasses
singulares do Quadro único de Pessoal da Universidade, na forma do
Anexo TI-A, os funcionários transteridos do Ministério da Saúde, constantes da relação nominal anexa ao
Decreto n.s 65.974, de 29 de dezembro
de 1969, que aprovou o enquadramento de servidores daquele Mtmstério,
beneficiados pelo disposto no parágrafo único do artigo 23 da f...ei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
modificado pelos Decretos números
67.419, 'de 20 de outubro de llJ70>
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70.776, de 29 de junho de 1972, e
72.693, de 24 de agosto de 1973.
Art. 7.° A atual Divisão de Conta-

bilidade e Orçamento da Uníversídade Federal Fluminense, por força do
disposto no Decreto n." 61.386, de 19
de setembro de 1967. que otspóe sobre

o Sistema de Administração Financeira e Contabilidade da Administra-

-çãoFederal, fica transformada em
Departamento de Contabilidade" e Finanças" integrado. das Divisões de
Administração Financeira, e de Contabilidade.
Art. 8." Fica transformada em nepartamento do Pessoal. uíretamente
subordinado ao Reitor, a atual Dívfaâo de Pessoal da Universidade, que
será integrado das Divisões de Legislação, Direitos e Deveres, -de Classí-

ficação e Controle. de Cargos e Empregas,e de Seleção e Aperfeiçoamento, de conformidade com as ais-POSiÇÕes do artigo ,5,0 do Decreto numero. 57.326, de 5 de outubro de 1970,
.que instituiu o Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal

DECRETO N9 75.317 - DE 28
JANEIRO DE 1975

Cria O Consulado de Carreira em
paissandu

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e nos termos do parágrafo 1Q, do artigo 28, do Decreto nc 71.534. de 12
de dezembro de 1972,
DECRETA:

19 E' criado o Consulado de
Carreíra. em Paíssandu. 00 Renucííca
Oriental do tjruguad,
Art.

AI·t. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de' janeiro de 1975;
1549 da Independência e 8~Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da Silveira

(SIPEC).

Art. 9.° O Departamento do Pessoal
da Universidade apostílará os titulos
dos funcionários, abrangados pelo - dísposto nos artigos 5.° e 6.0 deste Decreto, ou os expedirá aos- que não os

possuírem.

Art. 10. A despesa com a execução
das' medidas eonsubstancíadas -neste
Decreto correra à 'conta dos' recursos
orçamentários próprios da Universidade Federal ,Fluminense, salvo
quanto ao -pessoal transferido do, Ministério. da Saúde,' que continuará a
ser atendido pelo 'Mintstérlo de origem, até que a Universidade provi-

: dencíe os recursos financeiros, destfnados às despesas' decorrentes da
transferência do pessoal .a que se refere este Decreto.'
Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua. publíeaçâo, eevogadas as disposições em contrário.
Brastla, 28 de janeiro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.

154.°

ERNESTO GEISEL

,Pauio Afonso Romano
Ney Braga
Paulo de Almeida ,Machado

o anexo mencionado -no-art. 10 foi
publicado no D,O: de· 30";':(-75';

DE

DECRETO

N.O

75.318 -- DE 28
1975

DE

JANEIRO DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Letras da Faculdade de Filosojia, Ciências e Letras cte' Duque de Caxias}
mantida pela Fundação f;ducGcional
de Duque de Caxias, com sede. na cidade de Duque de Caxias. 'Estaclo do
Rio de Janeiro.
O

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com r, artigo 47, da
Lei nv 5.54Q, de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-Ieí número 842, de 9 de setembro de 1969 f\
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nc 3.757-74. conforme consta dos Processos números
8.818-74-CFE e GM/BSBOO5.882-71 do
Ministério da Educação e CUltura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da licenciatura plena uieotütacões em Português-Literatura, em
Português-Inglês e em PortuguêsFrancês), do curso de Letras Ia Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
de Duque de Caxias. mantida pela
Fundação Educacional üe Duque de
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Caxias, com sede na cidade de Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga .
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DECRETO NQ 75.320 - DE 29 DE
JANEIRO DE 1975
Dispõe sobre a criação do Proçrama
de Desenvolvimento dos Cerrados
(POLOCENTRO).

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
'
DECRETA:

DECRETO NQ 75.319 JANEIRO DE

1975

DE

28

Dg

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Pedagogia e Letras, das Faculdades
Integradas "Cristo Rei". mantidas pela Sociedade Agostiniana Missionária
Assistência e Educação, COm sede
na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo,

ae

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de acordo COm o artigo 47, <la Lei
nc 5.540, de 28 de novembro de 1D68,
alterado pelo Decreto-lei n,' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação nc 3.697-74, conforme consta dos Processos nvs 914-72-CFE e
218.317-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o runeionamento dos cursos de Pedagogia _
habilitações em Administração Escolar e em Supervisão Escolar (licenciaturas de 1.0 grau e plena) e em Orientação Educacional, e de Letras -_
habilitações em Português-Inglês e em
Português-Francês (Iícencíatura plena), das Faculdades Integradas "Cristo Rei", mantidas pela
Sociedade
Agostiniana Míssícnárta de Assistência e Educação. com sede na cidade de
São paulo, Estado de Sê,c' Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogades as disposições em contrãcío.
Brasília. 28 de janeiro de 1975;
154Q da Independência. '€ 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

Art. 1° É criado o Programa de
Desenvolvimento dos Cerrados ., .....
(POLOCENTRO), com o objetivo de
promover o desenvolvimento e a moderntzaçâo das atividades agropecuárias no Centro-Oeste e no Oeste do
Estad<. . de Minas Gerais, mediante a
ocupação racional de áreas selecionadas. com características de -erraco.
Art. 29 São as seguintes as áreas
preliminarmente selecionadas com
vistas á execução do Programa: 1 Estado de Minas GeraiS: 'I'ríângutc
Mineiro (ao longo da BR-365, entre
Patrocínio e Canápolísj : Alto·Medio
São Francisco (limitada pelos rios
Paracpeba, São Francisco e das Velhas, de Sete Lagoas até Pírapora)
e Vão do Paracatu (Iocalízada entre
a cidade de Paracatu e a ,BR-356,
tendo como eixo. a BR-040); II - - Estado de Mato Grosso: Campa Grande-Três Lagoas' (ao longo da Estrada de Ferro Noroeste, entre Campo
Grande e 'I'rês Lagoas) ; Bodoquenu.
(ao longo da rodovia de Iígaçao. entre Aquldauana e Bonito); Xavant-z,w.
(delímítada pelo rio cristalino e ribeirão Agua Preta) e Parecis (localizada ao longo da BR-364, entre os
ribeirões Sumidouro e Sacré) ; IH Estado de Goiás: GUfupi (ao. longo
da BR-153, entre as localidades de
Gurupí e pOl'angatu); Paraná (ao
longo .ca BR-020, entre o rio Paralm
e. a cidade de Posse); Pirineus (ao
longo da BR-080, entre a divisa do
Distrito Federal com Goiás e o 'rio
das Almas); Piranhas (ao longo da
BR-158, entre Piranhas e Aragarcas)
e Rio Verde (localizada entre os rios
Verde Grande e Claro e o eixo da
BR-060) .

Art. 3° O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados
.
(POLOCENTRO) terá, nos exercícios
de 1975 a 1977, recursos no valor
de, no mínimo, Cr$ 2.000.000.000,00
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(cote bilhões de cruzeiros), a preços
de 1975, do modo seguinte:
I - Cr$ 700.000.000,00 (setecentos

milhões de cruzeiros) no exercício de
1975, provenientes das seguintes fon-

tes:

Cr$

260.000.000,00

(duzentos e

sessenta milhões de cruzeiros) do
Fundo de Desenvolvimento de Areas
Estratégicas - FDAE;
.
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos -nühôes
de cruzeiros) do Fundo de Desenvol-

vimento de Programas Integrados FDPI;

Cr$

40.000.000,00 (quarenta

milhões ce cruzeiros) de recursos or-

çamentários do Ministério da Agr1cultura; e Cr$ 200.000.000,00 t-xuzen-

tos milhões de cruzcírosj através de
financiamentos internos;
II -

Cr$ 650.000.000,00 (seiscentos

e cinquenta milhões de cruzeiros), a
serem incorporados na proposta orçamentária para o exercício -te 1976;
IH - Cr$ 650.000.000,00 (seiscentos
e cínquenta milhões de cruzeiros l, a
serem incorporados na proposta orçamentária para o exercício de 1977.
Art. 4° O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados
..,.
(POLOCENTRO) será implementado
pelos Ministérios do Interior, ta Agricultura e da Fazenda, assim como
pelos demais Ministérios e agentes
financeiros envolvidos, em aruouíação com os Governos dos Estados de
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.
Parágrafo único. A Secretaria de
Planejamento manterá esquema de
coordenação das providências a. serem
adotadas e do acompanhamento da
execução do Programa, em arbícutaçâo com os Ministérios do Interior e
da Agricultura.
Art. 5° Os diversos órgãos envolvidos no programa, sob a coordenaçâc tia Secretaria de Planejamento,
promoverão a sua pormenoríeaçâo,
inclusive no tocante ao apoio nnanceíro.
Art. 6° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publlcaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
Paulo Atonso Romano
Durceu Araújo Nogueira
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis

DECRETO N.o 75.321 JANEIRO DE

DE 29 DE

1975

Regulamenta o Decreto-lei '}t.o 1.390,
de 29 de íaneiro de 1975, que dispõe sobre o Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, Taxa de
Ocupação, alienação e ocupaçao de
imóveis residenciais da Asiminietração Federal no Distrito Federal
e dá outras providências.

o

Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI! e V, da
Constituição, e tendo em vista O disposto no Decreto-lei n,« 1.390, de 29
de janeiro de 1975,
DECRETA:
CAPÍTULO I

Introdução

Art. 1.0 Os órgãos ou entidades da
Administração Federal, Direta ou Indireta, bem como as fundações sub
supervisão ministerial obedecerão ao
disposto neste Decreto quanto a alienação e ocupação de imóveis residenciais de que trata o Decreto-lei número 1.390, de 29 de janeiro de 1975.
Art. 2.° A Coordenação do Desenvolvimento de Brasília (CODEBRãS)
criada pelo Decreto-lei nv 302, de
28 de fevereiro de 1967, continuará a
executar a política habitacional do
Governo no Distrito Federal, no que
se refere à habitação para o pessoal
do Serviço Público Federal, inclusive
administrando o Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRIlB), instituído com base no § 5.°, do artigo
65, da Lei n.o 4.380,. de 21 de agosto
de 1964, bem como os imóveis residenciais de propriedade da União.
Art. 3.° O Grupo Executivo da
Complementação da Mudança de órgãos da Administração Federal para
Brasília (GEMUD) criado pelo Decreto-lei n.c 391, de 30 de dezembro
de 1968, continuará supervisionando
as aplicações do FREIE, cabendo-lhe,
ainda, verificar a observância das
normas estabelecidas para a alienação e ocupação dos imóveis residenciais construídos, adquiridos, arrendados ou locados no Distrito Federal
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pelos órgãos ou entidades da Administração Federal ou fundações sob
supervisão ministerial, bem como balxar resoluções e decidir sobre os casos omissos.
§ 1.0 O GEMUD terá um Presidente designado pelo Presidente da República, e dele farão parte o Diretor
Executivo da CODEBRAS e um representante da Presidência da Re-

pública.
§

2.° Os critérios para alienação ou

ocupação de imóveis residenciais, a

que se refere este Decreto, somente
poderão ser aplicados depois de aprovados pelo GEMUD.

Art. 4.0 Os funcionários ou empregadas que ocuparem imóveis dos órgãos ou entidades referidos no artigo 1.0 ficarão sujeitos aos seguintes
encargos:
I - Taxa de Ocupação, equivalente a um milésimo do valor atualizado do imóvel, calculada de acordo
com tabelas que serão organizadas e
publicadas anualmente pelo órgão incumbido da administração dessas re~
sidências;
11 - Cota de Conservação, resultante do rateio das despesas admtnístratívas e de conservação, consumo de energia elétrica, seguro contra
incêndio e outras decorrentes do uso
comum.
§ 1.0 Esses encargos serão administrados pelos proprietários dos imóveis, quando estes não pertencerem
à União.
§ 2.9 Na hipótese de o imóvel pertencer à União, o produto da taxa de
ocupação será administrado 'Pela
CODEBRAS, para o atendimento de
despesas de administração, conservação ou. benfeitorias, recolhendo-se ao
FRHB, como participação da União,
o saldo porventura apurado em cada
exercício financeiro.

§ 3.° O pagamento dos encargos a
que se refere este artigo será feito,
sempre que possível, mediante consignação em folha de pagamento, observados os limites legais, ou na forma prevista no artigo 62, da Lei número 5.787, de 27 de junho de 1972.
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Das Alienações

Art. 5.° A alienação de imóvel residencial, regulada por este Decreto,
tem por finalidade possibilitar a fi·
xaçâo do funcionário ou empregado
no Distrito Federal, sem permitir
qualquer forma de especulação imobiliária.
Art. 6.° As alienações de imóveis
residenciais de que trata este Decreto somente serão feitas a funcionários ou empregados da Administração
Federal, Direta ou Indireta, bem como das fundações sob supervisão mtnísterlal, que estejam em efetivo
exercício no Distrito Federal.
§ 1.0 Os funcionários ou empregados a que se refere este artigo, cujo
vínculo com o Serviço Público Federal resultar apenas do exercício de
cargo ou emprego de confiança, em
nenhuma hipótese poderão ser contemplados com os financiamentos regulados por este Decreto.
§ 2.° Os funcionários ou empregados
requisitados somente serão considerados para os efeitos deste artigo
quando a repartição de origem estiver localizada no Distrito Federal.

Art. 7.° A alienação íar-se-á mediante contrato-padrão de promessa
de compra e venda com cláusula de
correção monetária.
§ 1.0 O prazo da allenaçãc não será inferior a cinco nem superior a
vinte e cinco anos, observada, em cada caso. a idade limite de 70 anos para o comprador, ao término do contrato.
§ 2.° Somente é admitida a liquidação antecipada do débito a partir do
quinto ano de vigência do respectivo
contrato, salvo caso de sinistro amparado pela Apólice Compreensrva
de Seguro Habitacional.
Art. 8.° O limite máximo de Jínanciamento não ultrapassará 4.500
(quatro mil e quinhentas) UPC (Unidade Padrão de Capital).
Art. 9.9 As taxas de juros e poupança exigíveis nos financiamentos

"são as seguintes:
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Juros

Limites

Poupança

Até 1. 500 UPC

5% a.a.

De mais de 1.500 até 2.000 UPC

6% a.a.

De mais de 2.000 até 2.500 UPC

6% a.a.

5%

De mais de 2.500 até 3.500 UPC

7%

a.a ,

10%

8%

a.a.

10%

De mais de 3.500 até 4.500 UFC ... 1

!
Art. 10. A correção monetária aplicu-se-á sobre os saldos devedores
reajustadas as prestações mensais
segundo as variações dos valores das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro

Nacional (ORTN) sempre que ocorrer reajustamento salarial processando-se a alteração sessenta dias apos
a entrada em vigor dos novos níveis
de retribuição.

Art. 11. O preço de alienação do
imóvel corresponderá ao seu custo
atualizado segundo normas fixa.dlns
pelo GEMUD.

Art. 12. O pagamento mensal das
cotas de amortização e juros será
acrescido de:
I prêmio de seguro correspondente à cobertura dos riscos definidos na Apólice Compreensiva Especial para o Plano Nacional de Habttaçâo efetuada' a sua cobrança em
duodécimos;
II - Taxa de administração do
contrato no valor de 2% (dois por
cento) sobre as cotas de amcrtízação e
juros.
Art. 13. O imóvel prometido a venda nos termos deste Decreto será restituído ao vendedor se antes de decorridos três anos da assinatura do
contrato verificar-se uma das hipóteses abaixo, caso em que se devolverá
ao promitente-comprador o total pago a título de amortização e juros,
deduzida a Taxa de Ocupação correspondente ao período:
I - Remoção ou transferência de
Brasília;
II - Aposentadoria, ressalvados os
casos em que o funcionário ou
empregado continue a prestar
serviços a órgão, entidade ou
fundação referidos no artigo
1.0;

Perda do vínculo com a Admínistração Federal;
IV - Licença para tratar de Interesse particular.
Parágrafo' único. O disposto neste
artigo não se aplica aos casos de aposentadoria por invalidez.
Art. 14. O promitente-comprador
ou cessionário de direitos de imóvel
financiado nos termos deste Decreto
poderá pleitear a aquisição de outro.
depois de transcorrido o prazo de c.nco anos da assinatura do contrato e
mediante rescisão deste sendo-lhe
creditada na nova operação a importância que houver pago a título de
amortização
corrigida monetariamente.

In -

Art. 15. A transferência de direitos
relativos a promessa de compra e
venda de imóveis de que trata este
Decreto só poderá ser feita a runcíonário ou empregado dos órgãos, entidades ou fundações referidos no artigo 1.0, e por intermédio do proprietário, após o transcurso do prazo de
5 (cinco) anos da data da escritura
de promessa de compra e venda.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o saldo devedor
existente na data, com correção monetária, passará a render juros de
10% (dez por cento) ao ano, ficando
reduzido o prazo de 'amortização à metade do tempo que faltar para líquí ~
dação do débito.
Art. 16. Os imóveis prometidos a
venda na forma deste Decreto serão
destinados à residência de funcionários ou empregados e seus familiares
e somente poderão ser objeto de locação após decorridos cinco anos da
data da assinatura do respectivo
contrato.
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Art. 17. A transferência de direiArt. 19. O funcionário ou empretos ou a locação feitas em desacordo
gado casado não poderá fazer a aquicomo disposto nos artigos 15 e 16
sição regulada por este Decreto, se o
cônjuge já a houver realizado.
acarretarão rescisão do contrato, independentemente de interpelação juArt. 20. A falta de pagamento de
dicial.
três prestações mensais, consecutivas
Art. 18. E' vedada a aquisição de
acarretará rescisão, de pleno direito,
imóvel residencial de que trata este
do contrato de promessa de compra
Decreto por quem seja ou tenha sido
e venda, ou de cessão, ressalvada e.o
proprietário, promitente-comprador,
promitente-comprador, ou cessionário,
cessionário ou promitente-cessionário
a faculdade de purgar a mora dentro
de direitos de compra de outro imódo prazo de 90 (noventa) dias.
vel residencial, que tenha sido consArt. 21. Não poderão 001' alienadas
truido ou adquirido, no Distrito Peas unidades resídencíaís classificadas
deral, por qualquer órgão, entidade Ou no artigo 30 deste Decreto.
fundação de que trata o artigo 1.0
ressalvado o disposto no artigo 14.
Art. 22. O órgão ou entidade alienante fixará, em edital, as condições
Parágrafo único. A proibição de
de venda 'e de inscrição dos interesque trata este artigo não se aplica aos
sados, em cada caso, respeitadas as
que "tenham sido proprietários de
normas deste Decreto e as instruções
úmóveís, ou titulares de quaisquer dido GEMUD.
reitos reais sobre os mesmos, adquiridos independentemente da condiArt. ~3. Na seleção dos candidatos
ção de funcionário ou empregado púserá observada classificação por ponblico.
tos segundo os critérios abaixo:
I) Tempo de efetivo exercício no
Distrito Federal, desprezadas
as frações de mês ...........•_.Um ponto por mês;
H) Tempo de
efetivo serviço
à
Administração
prestado
Pública . .
,
, .• ~_Um ponto por trimestre;
lI!) - Número de dependentes, como tais considerados o" cônjuge, a companheira mantida
há mais de 5 anos, os filhos
de qualquer condição" os enteados, os adotivos e o menor
que,
mediante autorização
judicial, viver. sob a guarda
do funcionário ou empregado- -Dez pontos por dependente.
Parágrafo único. Em igualdade de
condições, terá preferência o mais
idoso.
.
rrr

CAPíTULO

Da Ocupação
SEÇÃO

r

Disposições Gerais

Art. 24. A entrega de imóvel residencial, construído, adquírído, arrendado ou locado para uso por funcionário ou empregado, será feita
mediante
assinatura do Termo de
Ocupação" respeitadas as normas deste decreto.
Art. 25. Terão prioridade na distribuição de unidades residenciais os

funcionários ou empregados mandados servir no Distrito Federal, observada a compatibilidade:
I - Entre o grau hierárquico do
funcionário ou empregado e a categoria da unidade a ser distribuída; e
11 - Entre o nível de vencimento
ou salário e OS encargos de que trata
o artigo 4.0 •
Art. 26. Respeitadas as normas
deste Decreto e as resoluções do ...
GEMUD, poderá ser permitida a
transferência de moradia ao funcionário ou empregado já residente no
Distrito Federal:
I - Por motivo de saúde, devidamente comprovado em inspeção médica;
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Ir - Em razão do acréscimo do número de dependentes; e
TI! - Pela elevação de categoria
funcional.
Art. 27. E' vedada a distribuição

de residência a funcionário ou empregado que seja ou tenha sido proprietário, promitente-comprador, cessionário ou promitente cessionário de
imóvel residencial no Distrito Federal, adquirido por intermédio dos

órgãos, entidades ou fundações refeTidos no artigo 1.0, ficando ressalvada a hipótese regulada no artigo 2.8.
§ 1.0 Nos ca.sos em que os dois cônjuges forem funcionários ou empregados, é vedada a distribuição a um
deles, quando o outro estiver numa
das situações indicadas neste artigo.
§ 2.Q Nos casos de ocupantes de
cargos de direção superior dos níveis
3 ou 4. ou de grau de representação
equivalente ou superior. estando caracterizada a situação definida neste
artigo. poderá o GEMUD autorizar
a distribuição, por atos específicos.
§ 3.° A profbíção de que trata este
artigo não se aplica aos ocupantes de
unidades residenciais do Tipo .-liA".
Art. 28. Na hipótese de o funcionário ou empregado ser ocupante de
cargo de direção superior, dos níveis
1 ou 2 ou de grau de representação
equivalente. e estando caracterizada
a situação prevista no artigo 27 poderá optar pela residência que lhe caberia. desde que. a critério do
.
GEMUD, ponha aquela 1. ele pertencente à disposição do órgão. entidade ou fundação a que estiver vínculado, para distribui-la, creditando
em favor do mesmo funcionário ou
empregado a taxa de ocupação arrecadada.
Art. 29. Os ocupantes dos imóveis
residenciais classificados no artigo 30
terão o prazo de trinta dias para desocupá-los, a partir da data em que
receberem outro imóvel em decorrência de compra ou para ocupação.
SEÇÃO II

l i - Tipo "B" - Oficial - destinada a titulares de cargos de Direção Superior (DAS-lo!) , níveis 4 e 3,
ou de grau de representação superior
ou equivalente;
lU - Tipo "C" - Funcional Superior - destinada a titulares de cargos de Direção Superior (DAS-lOl).
nível 2 ou de grau de representação
equivalente; e
IV - Tipo "D" - Funcional destinada aos demais funcionários ou
empregados. segundo critério a ser
estabelecido pelo GEMUD.
Art. 31. As residências dos tipos
A B e C serão entregues para ocupaçã.o com os móveis. utensílios, complementos e equipamentos que forem
determinados em resolução do ...•.

GEMUD.
SEÇÃO

m

Das Normas de U80

Art. 32. Os ocupantes dos imóveis
residenciais classificados no artigo 30
sujeitam-se
às normas prescritas
neste Decreto e às estabelecidas por
atos dos órgãos competentes, que serão reproduzidas ou indicadas nos
respectivos Termos de Ocupação,
sempre que possível
Art. 33. Ocorrendo a perda do direito de ocupação do imóvel, ficam
estabelecidos os seguintes prazos para efeito de desocupação da unidade
residencial:
I - Tipo "A" - dez dias;
11 - Tipo "E" - quinze dias;
IH - Tipo "C" - trinta dias; e
IV - Tipo "D" - quarenta e cinco
dias.
parágrafo unrco . Nos casos de desrespeito aos prazos de desocupação
fixados neste Decreto, os ocupantes
ficarão sujeitos a multa progressiva
a ser fixada pelo GEMUD. independentemente das medidas cabíveis.
Art. 34. As unidades do Tipo A"
terão as despesas de manutenção e
conservação a cargo do órgão ou entidade a que pertencerem, respeitado
o previsto no respectivo orçamento.
Art. 35. Os ocupantes das unidades
do Tipo "B" são isentos dos encargos
de que trata o artigo· 4.° e demais
li(

Dos Tipos de Residências

Art. 30. As unidades residenciais
destinadas a ocupação classifíeam-se
em:
I - Tipo" A" - Ministerial - destinada a Ministro de Estado;
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despesas de utilização definidas pelo
GEMUD. até o limite mensal correspondente a 10 (dez) vezes o saláriomínimo vigente no Distrito Federal.
Art. 36. Os ocupantes das unidades
Tipos "C" e "D" são responsãveía
por todas as despesas de utilização,
além dos encargos de que trata o artigo 4.9.
Art. 37. E' vedada a utilização de
residências dos Típos "A", I'B" e
"C" por quem não tenha categoria
funcional para ocupá-las.
Art. 38. Serão consideradas disponíveis, para efeito de redistribuição:
I - As unidades residenciais atribuídas pelo GEMUD a órgãos ou entidades e que não forem dístriburdas
dentro de 90 (noventa) dias; e
II As unidades residenciais do
Tipo "D" que permanecerem desocupadas par mais de 30 (trinta) dias,
contados da assinatura do 'reune de
Ocupação.
CAPíTULO IV

Disposições Finais

Art. 39. O disposto neste Decreto
se aplica aos processos de alienação
ou ocupação ainda não concluídos,
com a assinatura do respectivo contrato ou termo, excetuados os casos
em que todos os requisitos ou condições para tal assinatura já houverem
sido satisfeitos.

Art. 40. O disposto nos artigos 13
e 16, in fine, deste Decreto não se
aplica aos casos de afastamento de
Brasília para serviço da União no exterior, de que trata a Lei n.c 5.809. de
10 de outubro de 1972, ou em decorrêncía de missão ou comissão transitórias de governo.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o imóvel de que o funcionário ou empregado seja promitente
comprador deverá ser colocado à dísposição do órgão, entidade ou fundação a que estiver vinculado. para distribuição em condições idênticas às
estabelecidas no artigo 28.

Art. 41. Os casos omissos serão resolvidos pelo GEMUD.
Art. 42. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 29 de janeiro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João rouio dos Reis Velloso

DECRETO

N° 75.322 DE 29
JANEIRO DE 1975

»e

Mudança de denominação de tnuaades da Força Terrestre.

O Presidente da--República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição, e de conformidade com C?
ulsposto no artigo 46. do Decreto-Ieí
n° 200, de 25 de fevereiro de 1967.
DECRETA:

Art. 1° São mudadas as denominações das seguintes Unidades da
Força Terrestre:
_ de 90 Grupo de Canhões 75mm
Auto-Rebocado (90 G Can 'i5AR).
com sede em Nioaque - MT, para 90
Grupo de Artilharia de Campanha
(9' GAC).

- de 10° Grupo de Canhões 75mm
Auto-Rebocado (10Q G Can 75 AR).
com sede em Campo Grande - MT,
para 180 Grupo de Artilharia de
Campanha (180 GAC).
- de 100 Grupo de Obuses 105 .nm
(100 GO 105mm), com sede em Fortaleza - CE, para 100 Grupo de Artilharia de Campanha (10° GAC).
Art. 2Q O M.inistro do Exército
fica autorizado a expedir os atos complementares à execução deste Decreto,
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
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DECRETO N° 75.323 JANEIRO

DE

29

DE

DE 1975

Revoga o Decreto n° 57. 855-A, de 24
de fevereiro de 1966, que aprovO"d o
Regulamento de Correspcauiéncui do
Exército (R-8), e dá outras prom-.

tiêncías,
o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lU, da conetttuição,
DECRETA:

Art. 1" Fica revogado o Decreto
n- 57. 855-A, de 24 de fevereiro oe
1966, que aprovou o Regulamento de
Correspondência do Exército lHo-a).
Art. 2" A correspondência nu âm-

bito do Ministério do Exército passa-

rá a ser regida por Instruções. que
deverão ser baixadas pelo Minis'iiro
do Exército no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da' data de entrada em
vigor do presente Decreto.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO

N° 75.324 DE
JANEIRO DE 1975

29

DE

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, do terreno de mormna
e acrescidos que menciona, euuoao
no Estado de Sergipe.

quadrados), situado no prolongamento
da Avenida Santos Dumont, -em Atalaia Velha, Aracaju, Estado de Sergipe, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 0586-947, de 1974.
Art. 20 O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à implantação de um projeto turístico,
com a construção de um hotel classe "A".
Art. 3° A cessionária se obriga. a
recolher ao Tesouro Nacional 3 Importância correspondente ao valor do
domínio útil do terreno, apurado ã.
época da outorga do contrato, e ao
pagamento do foro respectivo.
Art. 40 .lt fixado o prazo de 2
(dois) anos, a contar da data da assinatura do contrato, para a realização do objetivo previsto no arntgc 2°
deste Decreto, tornando-se nula a
cessão, independentemente de ato especial e de indenização, ínclusí ve por
benfeitorias realizadas, se ao terreno,
no todo ou em parte, vier a ser dada
utilização diversa, ou, ainda, .se houver inadimplemento de cláusula do
contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 50 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1975;
1540 da Independência e 87' da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETO
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o cüspoatc
no Decreto-lei número 178, de 1ô de
fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. }O Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, a Quatro Rodas Hotéis do Nordeste S A.,
do terreno de marinha e acrescidos
com 45.225,OOm2 (quarenta e cinco
mil, duzentos e vinte e cinco metros

N° 75.325 DE ~9 DE
JANEIRO DE 1975

Dispõe sobre a exploração e o aproveitamento das jazidas minerais na
-ireà do Complexo Petroquimico de
Camaçari - COPEC, no Estad.o c:a
Bahia.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 2°, do Decreto ris '72.245, de
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11 de maio de 1973, e artigo 42 do
Decreto-lei n- 227, de 28 de gevereíro
de 19ô7.
DECRETA:

Art. 1<> Fica indisponível para nus
de outorga de autorização de pesquisa e concessão de lavra para as
substâncias minerais relacionadas no
artigo 8°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 62.934. de 2 de
julho de 196B. uma área de aproximadamente cento e sessenta e sete
quilômetros quadrados (167km2). sttuada no Munícípío de Camaçarr, Estado da Bahia. delimitada por um
polígono irregular de cil1:que~t.a e
seis (S6) lados, tendo o vértice iniciar
situado a hum mil e setecencos metros (1. 700m). na direção de treze
graus nordeste (13QNE) do ponto de
amarração situado na ponte -obre o
Rio .roanes, no cruzamento deste com
a rodovia BA-093, e os lados a partir
desse vértice, os seguintes oomprtmentes e rumos verdadeiros: quinhentos metros (SOOm)) leste dn;
quinhentos metros (500m), norte (N);
quinhentos metros (SOOm), leste \E);
hum mil metros (l.OOOm), norte (N);
quinhentos metros (SOOm), leste (E);
hum mil metros (I.aOOm), norte t Nj ;
quinhentos metros (SOOm), leste (E);
três mil metros (3. OOOm). norte (N);
hum mil e quinhentos metros U.500m)
leste (E); quinhentos metros (SOam),
âeste (E); hum mil metros (1.000tI1),
norte (N); quinhentos metros 1.50Um),
leste (E); hum mil metros (l.OOO:n).
norte (N); quinhentos metros ,500m).
leste (E);' hum mil metros (l.OOOm),
norte (N); dois mil metros raooomi,
leste (E); hum mil metros (1. OOOm) ,
sul (8); quinhentos metros i.f1OíIJTI),
leste, (E); quinhentos metros '.500m),
sul (8); hum mil metros (l.~OOmJ.
leste (E); quinhentos metros '500m),
sul (8); hum mil metros (lJJOOm),
leste (E); quinhentos metros (5uOm).
sul (8); quinhentos metros ,50l1m).
sul. (8); quinhentos metros ,500IT;.),
leste (E); quinhentos metros (5l1(' tn ) ,
sul (S); hum mil metros 1.0001l1).
leste (E); hum mil e quinhentos
metros. (1.S00m), sul (8); hum mil
metros (l .. OOOm), leste (E); qumuentos metros (SOOm), sul (8); num rrül
e quinhentos metros (l.SOOm), leste
(E); quinhentos metros (SOOm), sul
(8); quinhentos metros (SOOro). leste (E); quinhentos metros (500m).
sul (8); quinhentos metros (SOOro),
leste (~); quinhentos metros (SOOm),
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sul (8); hum mil e qUinhen:to,s metros (1. SOOm) , leste (E); qu~nen;-os
metros (500m). sul (8); qu~nheJ:?;os
metros (SOOm). leste (E); seis míl e
quinhentos metros (6 .SOOm), 3uI l~);
seis mil metros (6. OOOm), oeste l W) ;
hum mil e quinhentos metros :1.S00m)
norte (N); hum mil e quinhentos
metros (1.S00m). oeste (W); num mn
e quinhentos metros (1. soam), sul
(8); hum mil e quinhentos. metros
(1. SOOm), oeste (W); hum mn metros (1. OOOm). sul (S); hum mil e
quinhentos metros (1.S00m), oeste
(W); hum mil metros (1.000m), sul
(S); quinhentos metros (SOOm). oeste
(W); quinhentos metros (SOOm), sul
(S); quinhentos metros (SOOm), oeste
(W); quinhentos metros (SOOm), sul
(8); dois mil metros (2.000m), oeste
rwr, três mil metros (3. OOOm), ncrte (N); três mil metros (3.UOOm).
oeste (W); quatro mil e quíntientos
metros (4.S00m), norte (N).
Parágrafo único. Dentro dos limites compreendidos neste artigo ficam
liberadas às atividades minerais:
uma área de quinhentos -icctares
(SOO ha.}, delimitada por um retângulo, que tem um vértice a quinhentos e noventa metros (590m), no rumo verdadeiro de clnquenta e três
graus sudoeste (53"8W). do cntroncamento da estrada Oamaçarí - AçU
da Torre com o ramal para Dias
D' Avila e os lados divergentes desse
Vértice, os seguintes comprímencos e
rumos verdadeiros: dois mil e quínhentos metros tz.snumr.oeste (W);
doiS míl metros (2.000m), sul (S);
uma área de trinta e oito néctares
(38 ha.), delimitada por um poügono
irregular, que tem um vértice <:t quatrocentos e quarenta e cinco metros
(445m), no rumo verdadeiro de oítenta e cinco graus e dezoito minutos sudoeste (8S<>18'SW), do canto sudeste
(8E), da ponte da estrada CamaçariAçu da Torre sobre o riacho Acu e
os lados a partir desse vértice, os seguintes eomprímentos e rumos verdadeiros: duzentos metros (200m),
leste (E); quatrocentos metros (400m)
norte (N);
quatrocentos ine-cos
(400m), leste (E); quinhentos metros
(SOOm). norte (N); seiscentos metros
(600m), oeste (W); novecentos metros
(900m), sul (8); uma área de oito
hectares e vinte ares (B,20 ha.J, delimitada por um polígono Irregular,
que tem um vértice a hum mil cento
e oitenta metros (l.IBOm), no rumo
verdadeiro de dezoito graus e brmta
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minutos sudoeste (l8°30'SW), do cruzamento entre a Rodovia BA-093 e a

estrada Oamaçart-Sâo Sebastião do
Passe, e os lados a partir desse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e oitenta
metros (280m), sul (8); quatrocentos
metros (400m), oeste (W), -ntenta

metros (SOm), norte (N); cento e cínquenta metros (lSOm). leste (E); âuzentos metros (200m), norte (N); du

zentos

e

cinquenta metros

(~50m),

leste tE).
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 29 de janeiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.326 JANEIRO DE 1975

DE

29

DE

Declara de utilidade pública. para
fins de constituição de ~ervida()
administrativa, taíxa de terra destinada à passagem de linhú, de
transmzssâo da Centrais etetríoos
de Goiás S. A. Estado de Goiás.

o Presidente da República,
usando da atribuição que .ne confere
o artigo 81, item IH, da Constíttnçâo.
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "C". do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.v 35.851,
de 16 de julho de 1954 e o que consta
do processo MME 704.669-74.
DECRETA:

Art. L" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administraGiva as
áreas de terra situadas na faixa de
ô (seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida, 'entre a sede do municipio
de Itauçu e o distrito de Ordálta no
mesmo município, Estado de Golas,
cujo projeto e planta foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Serviços de Eletrfcidade do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica no processo
~N[E 704.669-74.
Art. 2." Fica autorizada a Centrais
metncas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,

na forma da legislação vigente, ondetal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.".
Art. 3." Fica reconhecida R. conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária -m favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
para o fim indicado, a qual compreence o direito atribuido à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconscruçôes,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesse
à área da servidão através de p-édio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único. Os propnetártos
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível cem a exístênc
ela da servidão, abstendo-se, em consequêncía, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, tncltndos entre
eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 4." A Centrais Elétricas de
Goiás S.A. poderá promover, em Juizo, as medidas necessárias à conscituíção da servidão admínístracrva de
caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei n.s -3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações Introduzídas pela
Lei n." 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua punlícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1975;
154" da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.'327 J~RO DE 1975

DE

29

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de eerotaõo arlmtnistrativa, faixas de terra eestímadas à passagem de linh'ls de trensmissão da Companhia PauUsta de
Força e Luz, Bstado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição flue lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
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tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de éguas, regulamentado pelo Decreto 0.° 35.851,
de 16 de julho de 1954 e o que consta
do processo Ml\fE 704.487-74,
DECRETA:

Art. 1.° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admtnístratíva, as
áreas de terra situadas nas faixas de
30 (trinta) metros de largura, cujos
trechos localizados no município de
Icem, no Estado de São Paulo, são assim descritos:
a) trecho de faixa com a extensão
de 820 (oitocentos e vinte) metros,
cujo eixo se inicia entre as estruturas
n.ss 2-2 e 2-3, da atual linha de tranemissão Usina Martbondo - Subestação Mirassol, até a futura subestação
de Icem;
b trecho de faixa com a extensão de
4.780 (quatro mil setecentos e oitenta) metros cujo eixo se inicia entre as
estruturas n.ss 38 e 19 ca linha de
transmissão Usina Mattbondo - Subestação Monte Alto, até 3. futura subestação de Icem.
Art. 2.° O projeto das linhas de
transmissão e planta de situação, definidas no artigo 1.0. foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de serviços de- Eletricidade,
no processo MME 704.487-74.

Art. 3.° Fica autorizada a companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legtslação vigente,
onde tal se fizer necessário para a
passagem das linhas de transmissão.
referidas no artigo 1.°.
Art. 4.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de uervldãc administrativa necessária para o fim indicado, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz. a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção. operação e manutenção das mencionadas línbas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem corno as suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhes assegurada, ainda, o acesso às áreas de servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.

Parágrafo umco . Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas,
ao que for compatível ('cID a existência da servidão, abstendo-se, em
consequência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 5.° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão admínistratfva, de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Deceeco-Ieí 11.°
3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações íntroduztdas pela Lei n.O
2,786, de 21 de maio -te 1956.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua nubtícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

154.° da

29 de janeiro de 1975;
Independência e 87.° da

República.

GEISEL

ERNESTO

Shigeaki Ueki

DECRETO N.O 75.328 JANEIRO

DE

DE 29 DE

1975

tcetittca o Decreto n.o 65.163, de 15 de
setembro de 1969, que aprovou o enquadramento de servidores do Mi·
nistério da Educação e Cultura, beneficiados pelo aisioeto no ooroçra .
lo único, do aruço 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Li"; número 3.780, de 12 de julho de 1960, e
respectiva regulamentação,
DECRETA:

Art, 1.0 Fica retificado o Decreto
n." 65.163, de 15 de setembro de HJ69,
que aprovou o enquadramento de servidores do Ministério da Eoucação e
Cultura, beneficiados pelo disposto no
parágrafo único do artigo 23 QJ. La.
n.v 4.069, de 11 de junho de 1962. para
o fim de excluir da classe de Professor de Ensino Pré-Primário e Prtmáe
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rio. Código

EC~514.11.

7 (sete) cargos

ocupados por Airam Falcão Barreto.
Dulce Suzart Gomes Simas, Hamítton
Carvalho

Lima,

Hildete

Marques

Rêgo, Maria Angelina Dantas da Cos-

ta Reis, Maria Rilza Bulcão Portella

e Newton da Costa Miranda, e Incluílos, com seus ocupantes, na classe de
Professor de Práticas Educativas. CódIgo EC-511.16, com vigência
de 15 de junho de 1962.

9,

partir

Art. 2.0 A partir de 29 de junho dE'"
1964, ficam reclassificados no .rívei 19

os cargos a que se refere o artigo anterior, de acordo com o disposto no
do artigo 4.°, da Lei n." 4.~45,
de 26 de junho de 1964, e artigo 1.0,
do Decreto D.O 55.244, de 21 de de-

§ Lo,

zembro de 1964.

Parágrafo único. As vantagens financeiros decorrentes da aplicação do
disposto neste artigo retroagem aI,"
de junho de 1964.
Art. 3.° Aplicam-se aos funcionários
de que trata o presente Decreto as
disposições do Decreto-lei n." .1 .126, de
2 de outubro de 1970.
Art.

Fica alterado o D -creto
de 26 de setembro de 1973,
que' dispõe sobre o Quadro de Pessoal
do Ministério da Educação e Cultura,
para incluir a retificação de enquadramento a que se refere este Decreto,
4.0

TI.o 72.850,

Art. 5.° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida à conta
dos recursos orçamentários próprios
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 6.° O Departamento do Pessoal
competente apostilará os titUIO'3 dos
funcionários abrangidos por este decreto ou os expedirá aos que não os
possuírem, observado o disposto no
artigo 188, da Lei n.v 1.711, de 22 de
outubro de 1952.
Art. 7.° O disposto neste Decreto
não homologa situações que, em virtude de sindicância ou Inquérito
administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrarias ás
normas administrativas em vigor.

Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de janeiro de 1975-;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 75.329
JANEIRO DE 1975

DE

29

DE

Concede autorização à "MFS Southeast Fisheries Cetüer" para 1 ealizar, no mar terriioruú do Brasil
os serviços que especifica.

O presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itemIII, da Oonstatuiçâo,
e de acordo com o Decreto n,' 63.164,
de 26 de agosto de 1968.
DECRETA:

Art. 19 E' concedida autorização à
MFS Southeast Fisheries Oenter, para
realizar .trabalhos de pesquisa cícntífica, no mar territorial de Brasil.
fixado pelo Decreto-lei. n." 1.098, de
25 de março de ·1970, empregando o
navio-oceanográfico
"OREGON II'.
de -bandeira norte-americana.
Art. 2.° A autorizaçào de que trata
este Decreto compreende a- pesquisa
no campo da Oceanografia f da Geologia Marinha, de natureza puramente
CIentífica e deverá subordinar-se aos
requisitos previstos 'pelo artigo 8.°, do
Decreto n,» 63.164, de 26 de agosto de
1968.
Art. 3.° A autorização a que se refere este Decreto vigorará pero prazo
de entrada do navio. oceanográfico
de trinta (30) dias, a contar da data
"OREGO-N lI" em águas territoriais
do Brasil.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua pubhcaçâo,
revogadas as disposições em ccntráric.
Brasília, 29 de janeiro -íe 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo In3nning
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DECRETO N." 75.330 -

DE

30

DE JANEIRO DE

1975

Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comzssão e a transíormnçõo d.e
Junções [l'T'r;,ttficaàas em funções de confiança, para a compostçno d-as
categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Pará.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,

e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I, H e HI, do Decreto-lei

TI" 200, de 25 de fevereiro de 1967, artigo 4.", do Decreto-lei n." 900, de 29 de
setembro de 1969, no artigo 7.", da Lei n." 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
e o que consta dos Processos n.ss DASP-016, e 270 de 1975,
DECRETA;

Art. L" Sâo reclasslflcados e transformados, na forma do Anexo 1, em
runções de confiança, integrantes das Categorias Direção Superior, código
L1'- DAS-lOl, e Assessoramento Superior, código LT-DAS-l02. do Grupo
rnreçâo e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da Umversícade Federal do Pará, os cargos em comissão e funções gratificadas a que
se refere o mesmo Anexo I.
Art. 2.° A transformação das funções gratificadas de direção superior
em funções de confiança de que trata este Decreto somente se efetivará com
a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preanchímento de tais funções, na forma constante da situação anterior do
Anexo l.
Art. 3.° O provimento das funções de confiança de Direção Superior
o.mpreendtdas no Anexo I é da competência exclusiva do Presidente ela
Re públtca, de conformidade com o artigo 5." do Decreto n." 71.235, de 10 de
outubro de 1972, cabendo ao Reitor da Universidade Federal do Pará expedir
os atos de preenchimento das funções de assessoramento superior, integrantes
00 mesmo Anexo, de acordo com o artigo 11 do referido Decreto número
"d .235, de 1972.
Art. 4." As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários. próprios da Universidade Federal do
Pará.
Art 5." Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janeiro de 1975;
República.

154." da Independência e

87.~

da

ERNESTO GEISEL

Ney Braga
Joao Paulo dos Reis Velloso

o

I

anexo mencionado no art. I" foi publicado no D. O. de 3-2-75.

DECRETO N.o 75.331 ~
JANEIRO DE 1975

DE

30

DE

Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidores da Unuiersidade Federal de Juiz de Fora e
dá outras providências.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da constt-

tuícão e tendo em vista o disposto no
artigo 3.°, da Lei n.c 5.060, de 1.0 de
julho de 1966, e o que consta dos
Processos DASP ns. 870-71 e 2.412 de
1973,
DECRETA;

Art. 1.9 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal aneXM ao Decreto n.c 66.678. de 9 de junho de 1970, que aprovou o enquadramento do pessoal da Dniverstda-
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de Federal de Juiz de :r:'0ra; abrangido pelo artigo 3,° da LeI n.', 5.060, de
1 de julho de 1966, pa~a efeito de serem excluídos 2 (dOIS) cargos da
classe de Professor de Ensmo Secundário EC-fi07.19, ocupados PC?r

odette Pires Branco Massano Adárto

e Isabel de Castro Teixeira, de serem
incluídos 2 (dois) cargos na classe de

professor Assistente, EC-503, e neles
considerar enquadradas, a I?artir de

Art. 2.° Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto TI.o 66.678, de 9 de
junho de 1970.

Art. 3,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaç'ão, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 30 de

5 de julho de 1966, as referidas ser-

de

e

879

1975;

da.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

vidoras.
DECRETO N.o 75.332 -

janeiro

1549 da Independência
República.

DE

30

DE JANEIRO DE

1975

Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e a transformação de
funções gmtificadas, em funções de confiança, para a composição aas
'cateçorias Direção Superior e Assessoramento Superior, da Tabela Per.
-numettte da Universidade Federal de Goiás.

O presidente da República,
~ndo da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,

e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I. II e lII, do Decreto-lei
n ~ 200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 4.°, do Decreto-lei n." 900, de 29
de setembro de 1969; no artigo 7.°, da Lei n." 5.645, de 10 de dezembro de1970; e o que consta do Processo nv DASP-146, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 São reclassíficados e transformados na forma do Anexo I, em,
funções de confiança integrantes das Categorias Direção Superior, código
LT-DAS-1D1, e Assessoramento Superior, código LT-DAS-102, do GrupoDneção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da Universina.de Federal de Goiás, vinculada 21.0 Ministério da Educação e Cultura. os
r~HgOS em comissão e funções gratificadas a que se refere o mesmo, Anexo 1.
Art. 2.° A transformação das funções gratificadas em funções de coni rança, de que trata este Decreto, somente se efetivará com a publicação dos.
respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento de tais
funções, na forma constante da situação anterior do Anexo I.
Art. 3.° O provimento das funções de confiança de direção supenor
compreendidas no Anexo I é da competência exclusiva do Presidente da.
República, de conformidade com o artigo 5.°, do Decreto n." 71.235, de 10
de outubro de 1972, cabendo ao Reitor da Universidade Federal de Gcíás
eJ.:pedir os atos de preenchimento das funções de assessoramento superfor;
integrantes do mesmo Anexo, de acordo com o artigo 11 do referido Decreto
n." 71.235, de 1972.
Art. 4.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de,
GOiás.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposíçôes em contrário.
'
Brasília, 30 de janeiro de 1975; 154.° da Independência e 87.° da
nepública.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

----o anexo mencionado no art.

1" foi publicado no D. O. de ~3-2-75.
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DECRETO N° 75.333 JANEIRO DE

DE 30 DE

1915

Aprova a Tabela de funções d,).') Gabinetes da Presuiéncía lia RepllbUca
e dá outras providêncü';~:
O Presidente da Repúcüca,

no uso das atribuições que lhe confere
.0 artigo Q1, itens III e VIII, da Constituição, e tendo em vista a estrutura
dos Gabinetes da Presidência de República, aprovada pelo Decreto número 75.200, de 9 de janeiro de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 A nomenclatura das funções
dos Gabinetes da Presiaêncía da República é a constante da 'Labela anexa, mantidos os valores de gratificações pela representação de Gabinete
decorrentes da aplícacão do T'...{·Cl'Holei n« 1. 348, de 24 de outubro de 1974.
§ 1° As
atividades meren'es às
funções de Supervisor Assistente, Secretário, Encarregado, Especialista,
Auxiliar, Ajudante e ~x."'ct~tante serão
definidas, em Portaria conjunta, pelos Ministros Chefesv-lo Gabinete Milltar e do Gabinete civil.
§ 2° A gratificação prevista na re
bela anexa a este DE"CTP.tc será. devida,
em cada caso, a parth da data em
que o ocupante da função, devidamente designado, passar a exercê-ia.
Art. 2" A gratífícação correspcndente a cada função ~.e1:<Í. acrescida de
90% (noventa por cento) do DeU valor
quando se tratar de'
a)
servidor que perceba, no órgão
ou entidade de origem vencimento ou
salário inferior a esse acréscimo. caso
em que se deduzirá. do total da gratificação, a importância do vencimento ou salário; e
b) servidor aposentado ou
militar
da reserva remunerada ou reformado,
Art. 3" O ocupante de qualquer
das funções previstas '1.80 Tabela anexa é obrigado à prestação de, no mínimo, 40 (quarenta) no-as semanais
de trabalho.
Art. 4" Ficam extintos e suprimidos em 1° de fevereiro de 1975;
I - os cargos, de provimento em
comissão, de Diretor da Diretoria do
Expediente. símbolo 4-0 e de Adjunto do Expediente, símbolo :-:C, da

Secretaria da Presidência da República; e
11 - a função gratificada. símbolo
3-F, de Chefe do Serviço Telegráfico
e Postal do Gabinete Mitltar.
Art. 5" Aos atuais or-upantes dos
cargos de Diretor da Diretoria do
Expediente e Adjunto de Expedir nte,
bem assim ao atual ocupante da -unção de Diretor de Serviços Gerais,
poderá ser concedido complemento de
gratificação, nominalmente tdentrücável, a título de vantagem pessoal, pelo
exercício das funções para as quaís
venham a ser designados na Presidência da República.
§ 1° O complemento corresponderé,
em cada caso, à diferen .a entre i total ora percebido e o v.nor d-e gratificação atribuído, na Ta-ela anexa, às
funções .que os referidos servidores
passem a ocupar.
§ 2" Do complemente a que se refere o parágrafo anterior e até sua
extinção, serão deduzi-las RS importâncias correspondentes :1 futuros aumentos da gratificação pe'a rcpresentação de Gabinete.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r~
vogadas as -nspostcões f'rt' contráifo .
Brasília, 30 de ianetro de 1975;
154.° da Independência e fi7." da
República.
ERNESTO GEISEL

Hugo de Andrade A.breu
Golbery do Couto e Silva

O anexo mencionado no art. 1Q foi
publicado no D. O. de 31-1-75.
DECRETO N" 75.334
JANEIRO DE 1975

DE

30 DE

Autoriza o funcionamento do üurso de
Ciências da Faculdade de Formação
de Professores de Tomabi, São
Paulo, mantida pela Fundação EJ.ucacional de Jales.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com O artigo 47, da ~I,ei
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nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Eederal

de

Educação nc 3.741-74, conforme

consta dos Processos ns. 794-72-CFE

e GM-B8B 005 817-74, do Ministério
da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 10 Fica autorizado o funciona-

mento do curso de C'ências (licenciatura de 10 grau), ia Faculdade de
Formação de Professores de Tanabí,
na cidade de Tanabi 8~tado de São
Paulo, mantida pela Aasoclação Edu-

cacional de Jales, com sede na cidade
de Jales, no mesmo Estado.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua p iblícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de jan-!ro de 1975;
154,° da Independência e 8'7." da

República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75,335
JANEIRO DE 1975

DE

30

DE

Cria o Centro de Análises <te Sistemas Navais e dá outras providências.

o Presidente da Repúblíea,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item II!, da constrcutçao.
e nos termos do artigo 46, do Decretelei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica criado. dentro da estrutura orgânica do Ministério da
Marinha, o Centro de Análises de
Sistemas Navais (CASI\TAV), com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, subordinado diretamente ao Chefe do Estado-Maior da
Armada, com a finalidade de desenvolver estudo para a contlguraçãc e
otimização de sistemas de interesse
da Marinha, bem como controlar e
promover a execução das atividades de
pesquisa operacional ~al todos os escalões da Marinha.
Al't. 2° Para promover os estudes
e elaborar os atos necessários à organização e instalação do órgão a que

EXECUTIVO

se refere o artigo anterior, fica criado
o Núcleo do Centro de Análises de
Sistemas Navais, dlret-nnente subordinado ao Chefe do Estadc-Maíor da
Armada.
§ 1° O Núcleo de OUe'
trata este
artigo terá as seguintes atribuições.
a) programar a implantação gradual e estabelecer o plano -le trabalho
inicial do CASNAV, considerando,
entre outros fatores. as disponibilidades de recursos e a formação e o
aproveitamento de pessoal disponível
na Marinha.
b) promover os estudos do dimensionamento e a organívaçâo dcfírrltiva
do Centro;
c) promover os estudos relativos à
elaboração do projeto de Regulamento do Centro.
§ 2° O Núcleo do CABNAV terá sua
organização e atívídades regidas por
Regimento Tnt ... .,..,"
.. ' -c-to, aprovado pelo Ministro da Marinha.
Art. 3° Para cump-lmento de sua
finalidade, o Núcleo cr'ado pelo artigo
anterior poderá promover, de conformidade com a legislação vigente e
autorizado pelo Ministro da Marinha:
I - convênios com unlversldades ou
órgãos governamentais;
II - contratos com empresas especializadas ;
III - a contratação d treta de especialistas e consultores.
Art. 4° O Núcleo criado pejo artigo 2° será considerado automaticamente extinto, com '!t an-o-cone do
Regulamento do Centro, o qual deverá ser submetido à anrectacão do
Presidente da Repúhüca dentro do
prazo de 365 (trezentos ~ sessenta e
cinco) dias, a contar da publicação
deste Decreto.
Art. 5° O Ministro da Marinha
baixará os atos complementares que
se fizerem necessárias à execução
deste Decreto.
Art. 6° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de janetro de 1~75;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo II ~nni'I'/,J
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DECRETO N." 75.336. DE 31 DE
JANEIRO DE 1975

Renova por 10 (dez) anos a conceseõo
outorçaaa ri Rádio Clube de Blu~
menau, cuia denominação foi alterada para Rádio Clube de Bl'~me
nau Ltâa.; para executar serviço ttn
radiodifusão sonora em onda me-tia
de âmbito regional, na cíaaae rte
Bturnenau, Estado de Santa Cala-

una.

vaçâo, bem como, se necessário, o
prazo para adaptação às earactertsücas estabelecidas.
Art. 2,° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüia, 31 de janeiro de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Eyr.lidP..'~

Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, ítem lII, combinado com
o artigo 8.''' ítem XV, letra "a", ria
Constituição, e nos termos do artigo
6.", da Lei n.v 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o qUE' consta
do Processo MC n." 35.4~3J7::S,
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DECRETO

N° 75.337 -

FEVEREIRO

DE ;3 DE

DE 1975

Dispõe sobre

retificação de enquadramento de servidores do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegdveis e dá outras providén-

cias.

DECRETA:

Art. L" Ftca renovada, l.l,j acordo
com o artigo :-)3, ~ a." na Lei numero
4,117, de 27 de agosto de 1962, e arttgo 'l.", do Decreto n." 71.136, de '2;3 de
setembro de 1972, por 10 (dez) '1O(J~,
a partir de 1.... de novembro àe 1973. a
concessão outorgada pelo Decreto
n." 443, de 22 de novembro de 1935.
publicado no Didrio Oficial da união
de '7 de dezembro rio mesmo ano, a
Rádio Clube de Blurnenau. cuja denomtnacâo foi alterada para Rádio
Clube de Blumenau Ltde., para C"X~
-cutar na cidade de Blumenau Estado
de Santa Catar-ina. sem direito de
exclll~ivi(hldf"
serviço r'lf' ra díodf rusão sonora, em onda média de ãmbíto
regtonal .
§ 1." A execução do serviço pU1111co, cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se. á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes ~
seus regulamentos e, cumulat.ívamente.
com ::JS clá usulas aprovadas pelo Decreto n." 71.825, de 8 de fevereiro de
1973. às quais a emíssora adertu. mediante termo.
§ 2."
O Departamento Nacional
de 'I'elecomunicaçôes tixar através
de portaria as características r.écmcas segu ndo as quais dever:'! ser t'Xecutado o serviço objeto desta renoá

O Presidente da. República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da õonstituíçâo, e tendo em vista o -nsposto
no artigo 56 da Lei número 3.780, de
12 de julho de 1960, e o que consta de,
Processo n'' 3.787-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
DIo:CRETA:

1" Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto número 69.812, de 21
de dezembro de 1971, que dispõe sobre
o Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis,
na forma do anexo que acompanha
este Decreto.
Art.

Parágrafo único. Em decorrência
do disposto neste artigo ficam i eV15tos os quantitativos das classes e
séries de classes abrangidas na forma
do anexo.
Art. 2° Na execução deste »ecreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto numero 69.812, de
21 de dezembro de 1971.
Art. 3° O disposto neste Oecreto
não homologa situações runctonais
que, Em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais .JU contrárias às normas administrativas em
vigor.
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4° Este Decreto entrara em

vigor na data de sua publicação, revogarias as disposições em contrano.
Brasília, 3 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 'n° Da
República.
ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Noguetra

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 4-2-75.

DECRETO N.o 75.338 FEVEREIRO DE

DE

3

DE

1975

Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidor do Ministério da
Agricultura e dá outras providên-

cias.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item !lI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 20 da Lei D.o 3.780 de 12 de

DECRETA:

Art. 1.Q Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nomdnal anexas ao Decreto n.c 69.309 de 5 de outubro de 1971, que aprovou o enquadramento do pessoal do Ministénc da
Agricultura, abrangido pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número
4.069, de 11 de junho de 1962, para
efeito de ser excluído um cargo da
classe de Servente, GL-104.5, ocupado por José Carlos Gomes Arêas, e
de ser incluído um cargo na série de
classes de
Auxiliar de Estatístico
P-1402.8.A, e nele considerar enquadrado, a partir de 15 de junho de
1962, o referido servidor.
Art. 2.° Na execução deste Decreto aplicam-se no que couber, as disposições do Decreto n.s 69,309, de 5
de outubro de 1971.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.9 da
República.

julho de 1960, e o que consta do Processo DASP D.O 8.074, de 1914,

DECRETO N9 'j'5.339,

ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
DE

3

DE

FEVEREmo

DE

1975

Diepôe sobre a rr'dC'v'itijicar.}âo eLe cargos em comissão P. ,1 transtormaçõo
de t omcõcs gratificadas em funções de confiança, para a composição
du.s eateaorías Direção 811 rC7ior e Assessoramznto suoencr. d'l Tabela
Permanente da Universidade Federal de Santa Maria ao tcnttuic ào
Rio Grtnuie do Sul, e dá C/z,h'tS providências.

o Presidente da Repútlica,
usando da atrtbuiçào que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição;
e Lendo em vista o disposto ao artagc 181, itens I, II e Ul, do Decreto-lei
número ~'DO, de 25 de fevereiro fe 1967; no artigo 4Q do Decreto-lei numero
900, de 29 de setembro de HH~9: nc- artigo 79 da Lei número 5 645, de 10
de- oezembrc de 1970; e o que consta dos Processos DA5l:- números 102 e
141, de 1975,
DECRETA:

Art. Iv 'São reclass.íflcados G transformados, na forma do Anexo r,
em funções de confiança integrantes das Categortas Dtrecúc Superior, código LT·DAS-JDJ1 e Aasessoramento Superior, código Lr-DAS~102, do
Grupo Dtreçao c Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da
Unrversídade Federal de Santa. Maria, no Estado do RIO Grande dO Sul,
Vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, os cargos em com-ssêo e
funções gratificadas a que se refere o mesmo Anexo 1.
Art 29 A transformação d1S funções gratificadas de direção superior
em funções de confiança. ce que trata este Decreto, some: ..te se efetivará
com a publicação dos resj-ect.vcs atos de provimento, mantido, até entàc,
r:: preencrumento de tais funções, no forma constante da srtuaçao anterior
do Anexo I.
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Art. 39 O provimento das f;1'1çÕeS de confiança de Dí reçào Superior
compreendidas no Anexo I Ó na competência exclusiva de Presidente da
riJepÚbllCa" de conformidade COlTI '; artigo 59 do Decreto 1:ÁmBl'O 71.2:10, de
10 de outubro de 1972, cabendo ao Reitor da Universidade Federal de Santa.
Maria expedir os atos de preerrcnlmento das funções de assessoramento
superior, integrantes do mesmo Anexo, de acordo com o artigo 11 do referido Decreto número 71. 235, de 1972.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão
atendidas pelos recursos or;..a mentários próprios da Umverstda.íe Federal
de Santa Maria.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua pubilcaçâo. recegadas as disposições em contrário.
BrasmC'" 3 de fevereiro de }'975; 1549 da Independência e 379 da
República
ERNESTO ca:ISEL

Ney lI1'aga
JoÕ/J Paulo dos Reis t'ezzoso

o

anexo mencionado no art. 1Q foi publicado no D. O. de 5-2-75.

DECRETO N.o 75.340 FEVEREIRO DE 1975

m~

3 DE

Dispõe sobre retificação de enquaâramenta no Quadro Onico de Pessoa!
da Universidade Federal de Santct
Maria, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe eonrere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
parágrafo único do artigo 23 da Lei
n.? 4~069 de 11 de junho de 1962, e o
que consta do Processo n.c 1.303-73,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil,
DECRETA:

Art. 1.9 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto n. ° 60.905, de 28 de
junho de 1967, que aprovou o cnadro único de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, para ser incluído 1 (um) cargo
de Guarda, código GL-203.8.A, e nele considerar enquadrado Waldomi1"0 Borges, a partir de 28 de maio de
1968 data em que obteve condições
para: ocupar cargo público.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N°

75.341 -

DE 3

DE

FEVEREIRO DE 1975

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão o.d~
-ministrattia, faixa de terra aeeunada à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz, no Estado de Séio
Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item IIl, da Constdtutção, e, tendo- em vista o disposto no
artigo 151, letra "c", do Código de
Aguas, regulamentado pelo Decreto
número 35.851, de 16 de jUL.10 de
1954, e o que consta do Processe
MME 704.486-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de uttltdade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, GlS áreas
de terra situadas na faixa de 30 rtnnta) metros de largura, tendo como eixo
a linha de transmissão a ser estabelecida entre a linha de
transmissão
Barra Bonita-Rio Claro e a subestação
de Dois Córregos, no Muníctpio de
Dois Córregos, Estado de São PaU1(),
cujo projeto e planta de sltunçao
número BX-C-10522, foram aprovados
por ato do Diretor da Dívtsáo de
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica no Processo número MME 704.486-74.
Art. ~" Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidâõ ad-
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ministrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transrmssâo
referida no artigo 10.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constatuíçâo de vervidão
administrativa necessária em tavor
da Companhia Paulista de Porca e
Luz para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada inha rJe
transmissão e das linhas telegráttcas
ou telefônicas auxiliares, bem I',,,r,()
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, <:'1:."Ct.
o acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os propnetàrtos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesma;; ao que for compatível com a existência . da servidão, abstendo-se em
conseqüência, da prática dentro' das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 4° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias
constituição da servidão administrativa de
caráter u'rgente, utilizando o processo judicial estabelecido no DecretoLei número 3.365. de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de :n de
maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contr~rio.
Brasilia, 3 de fevereiro de 1975'
154° da Independência e 87° d~
República.
à

ERNESTO GEISEL

çào e tendo em vista o disposto no

parágrafo único do artigo 23 1" Lei
número 4.069, de 11 de junno de
1962, combinado com o parágratc 1'"
itens I e lI, do artigo 3° do Oecretolei número 625, de 11 de junho de
1969, e em cumprimento da sentenca
exarada no Mandado de Segurança
número 58~ 73-CE, e tendo em vista,
ainda, o que consta no Processo número 4.570-72 do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
DECRETA;

Art.. 1° Fica enquadrada, provisoriamente, Esther Lopes Alvim, nc cargo de Auxiliar de Observador ::Vlete":'rológíco, código P .105.6, do Quadre de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as. Secas, vinculado ao
Ministério do Interior, aprovado pelo
Decreto número 66.210, de 16 oc teveretro de 1970, ficando, como conseqüência, alteradas as relações numérica e nominal anexas ao Decrete »umero 71. 007, de 22 de agosto de 1972 ~
Art. 2° O enquadramento ae que
trata o artigo anterior vigora, para
todos os efeitos, a partir de 15 de
junho de 1962.
Art. 3° A despesa decorrente da
execução deste Decreto correrá à
conta dos recursos orçamentários.
próprios do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 3 de fevereiro de 197t>~
154" da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Maurício Rangel Reis

DECRETO N° 75. 343 ~ DE 4
FEVEREIRO DE 1975

DE

Shiçeaki Uekt

DECRETO N° 75.342
FEVEREIRO DE

~ DE

3

DE

1975

Dispõe sobre enquadramento de servidor do Departamento Nactoruü de
Obras Contra as Secas (DNOCS)
e dâ outras providências.
'

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item IH, da ConS\;!!;U1-

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Ciências Contábeis e de .4.d.1'2i:"
nistração da Faculdade de CZ€lIcias
Contábeis e Administrativas ce
Avaré, mantida pela Instituição de
Ensino Superior de Avaré, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 1I1, da Constatulção, de acordo com o" artigo 47,

Aros
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da. Lei número 5.540, de '28 de novenibro de 1968, alterado Wlo Lbzretnlei núme?o 842, de 9 de setembro de
1969 e tendo e m vista o Í'arecer do
Conselho Federal de EdUcaçao número 4.131-74, Conforme consta dos
~roceçsoç números 1.207-12-CDX e
260.639-71 do Ministerio da EducaçM
e cultura,
DECRETA:

EXECUTIVO
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sede na cidade de Caxias do Sul, EStado do Rio Grande do Sul.
Art. 2* Este Decreto entrara em
vigor n a data de sua publicação, revogadas as disposições em contiáno.
Brasíiia, 4 de fevereiro de 1975;
154" da Independência e 51" da
República.
ERNESTO
GEISEL
Ney Braga
DECRETO No 75.345 - DE 4 D!:
FEVEREIRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso d e
Administração d a Faclcldade oe A d ministraçáo de Empresas d e Oulinhos, mantida pela Fundará0 Educaczonal "Miguel Mofariey e m .
sede na cidade d e Ourinhos, Bstado
d e Sáo Paulo.

ré. Estado de SâO Paulo

DECRETO N* 75.344 - D E 4
FEVEREIRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ,aos CllTSoS
de Admtnzstraçdo (habzlitaçáo em
Admznislração d e Empresas) C de
Ciènczas Contãbeis da Unzverstaude
d e cazias do sul, com sede Til1 czdade d e Cazias d o Sul, EStlclO do
Rio Grande do S u l .

o

Presidente da República,
usondo das atrihniçõffi que Lhe confere o artigo 81, item 111, da COnStitnição, de acordo com o a r t x o 47;
da &i número 5.540, de 28 c'? noveimbro de 1968, alterado pelo n-cretolei nomero 842, de 9 de SetemDro Cle
1969 e tendo em vista o f'arecer do
Corielho Federal de Educação IlULnero 4.038-74, conforme consta dos Pro0-0~
números 7.081-74 - CP'E e
207.297-14 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 10 E concedido recmhe$mento aos cursos de Administraçao
(habilit,ação em Administraçãn de
Empresas) e de Ciências Contáb-is 02
Universidade de Caxias do Sul, Com

O Presidente da Republiea,
usando das atribuições que Ilie confere o artigo 81. item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47,.
novemda Lei número 5.540, de 28 .i?
bro de 1968, alterado pelo Decretole'. número 842. de 9 de setenbrc d e
1969 e tendo em vista ,I Parecer do
Conselho Federal de Educação númeio 4.102-74, conforme consta 10s Processos números 8.312-74-CFE B UMBSB 006.012-74 do Ministerio d~ Eúucação e Cultura,
DECRETA:

Art. ia E concedido reconhecimende Administrapão !habflltação em Administração de gmppesas) da Faculdade de Adrninis+r6yáo
de Empresas de Ourinhos, màrtlda.
pela Fundação Educacional "Migupi
Mufarrej", com sede na cidade d e
OLIinhos, Estado de São Paulo.

to ao curso

Art. 2- Este Decreto entrará em
vigor n a data de sua publicGão, revogadas as disposiçòes em con+.:ário.
Brasiiia, 4 d e fevereiro d e 1976;
1%" da Independencia e 87. d a
República.

GEISEL
Ney Braga

ERNESTO

ATOS
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DE
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4 DE

FEVEREIRO DE 1975

Concede reco11;he,ci'!'1ento ao curso ~e

Ciências Bioloqtcas da Facuuirute
de Filosofia, (jiências e Letras "Farias Brito", mantzda p~la As~ocUt
ção Paulista de Educaçao e Cultura com sede na cidade de Guaru·
lhos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere c artigo 81, item IH, da ?onstltuição, de acordo com ,0 artigo 47,
da Lei número 5.540, de 1.8 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei número 842, de 9 de setembro de

1969 e tendo em vista o P~rece~' do
conselho Federal de Educação numero 4.058-74, conforme co~ta dos ProSSOS números 8.843-74-vFE e GMC~SB 006.071-74 do Ministério da Educação e cultura,
DECRETA:

Art. 10 li: concedido reoonhectmento ao curso de Ciências Biol6g1C3;s
(licenciatura) da Faculdade de FIlosofia, Ciências e Letras _"FarIas
Brito", mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura, com
sede na cidade de Guarulhos, xsteco
de sac Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de p~.a publicação, ~e
voga das as dísposicoes em contrario.
Brasília 4 de fevereiro de 1975;
1540 da' Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N° 75.347 DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1975

concede reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade rl.~ Administração de Empresas R'lOpretense, mantida pela Soc2edad€!. Rwpretense de Ensine e Educaçaa u-mitaiia, com sede na cidade de sqo
José do Rio Preto, Estado de Sao

paulo .
O Presidente da República,
usando das atribuições que Jhe confere o artigo 81, item IH, da ~onsti
tuição, de acordo com o artigo 47,
da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-

lei número 842, de 9 de setembro de

1969 e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação .iumero 4.042-74, conforme consta dos Processos números 6.735-74-CFE e GMBSB 006.064-74 do Ministério da Edu-

cação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração (habilitação em Administração de Empresas) da Faculdade de Administração
de Empresas Riopretense, mantt-ta
pela Sociedade Rtopretense de Ensino
e Educação Limitada, com sede na
cidade de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1975;
da Independência e 870 da
República.

1540

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N°

75.348 - DE 4 DE
1975

FEVEREIRO DE

Concede reconhecimento ao cursa de
Letras da Faculdade de FilfJs(,Jia,
Ciências e Letras, mantida peta
Fundação Educacional de Duq1.l.e de
Caxias, com sede na cidade dl~ !J1lque de Caxias, Estado do Rio -te J a-

neiro,
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei número 5.540, de ~8 de nevembro de 1968, alterado pelo Decretolei número 842, de 9 de setembro de
1969 e tendo em vista a Parecer do
Conselho Federal de Educação .iumerv 4.086-74, conforme consta dos Processes números 8.663-74-CFE e G~I~
BSB 006.107-74 do Mlnistérío da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 10 li: concedido reconhecímento ao curso de Letras (Iícenc-arura
de F grau - habilitações em Português-Literatura,
em
PortuguêsInglês e em Porbuguês.elerancês j da
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Facu.dade de Filosofia, Cíêncras e
Letras de Duque de Caxias .nantída
pela Fundação Educacional 'de riuque
de Caxias, com sede na cloaue de
Duque de Caxias, Estado do 'RlO de
Janeiro.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa pubhcaçào, revogadas as disposições em eon-ràrro ,
Brasília, 4 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e ~ao da
Repúbhca.
~RNr;:STO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.349 FEVEREIRO DE 1975

DE 4

DE

usando das atribuições que lhe confe~e_o artigo 81, item lI!, da Constd-

tuiçâo, de acordo com o artrgc 4~·,
da Lei número 5.540, de 28 de novem-

bro ~e 1l:Hil:>, alterado pelo nc"l·et<:'lei numero 842, de 9 de setembro üe
1969 e tendo em vista J j-arecer do
Conselho Federal de Educação .rúme1'04.077-74, conforme consta dos PrGcessos números 6.343-74-CFE e üMBSB 006.112-74 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o -uncíonamento do curso de Psicolcgia (Licencia.tura e Formação de PsicÓlog,,:,),
d~ Faculdade de Biologia e PSH.ol(\gia Maria Thereza, mantida peto Instlt.uto de Ciências e Tecnologia l'Jiaria
Thereza, com sede na cíd.r-Ie de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cont-àrto .
Brasília, 4 de fevereiro de 1975,;
154" da Independência e 37" da
República.
E~NE:STO GEISEL

Deteçc competência ao Mmist·ro de
Estado das Relações Exteriores p.n a
aprovar o Regulamento do Instituto
Rio Branco.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 81
da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei número 200, de 25 de tevere.ro de 1967, resolve
DELEGAR COMPETENCIA;

Presidente da República,

Ney Braga

DE

ao Ministro de Estado das Relações

Autonza o funcionamento do curse de
Psicologia da Faculdade de Btotogia e Psicologia Maria Therezlt,
mantida pelo lnstztuto de Oiéncuss e
'l'ecnr:logia Maria Tnereza, com sede
na czdade de Niterói, Estado ao R'lO
de Janeiro.

o

DECRETO N° 75.350 - DE 4
FEVEREIRO DE 1975

Exteriores para, através de Portaria,
aprovar o Regulamento do Instituto
Rio Branco.
Brastlía, 4 de fevereiro de 1975;
154" da Independência e ~7° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antômo
Silveira

Francisco

Azereâo

da

DECRETO N.? 75.351 - DE 5 DE
FEVEREIRO DE 1975
Declara de utilidade pública para
fins de constituição de servidão
administrativa uma faixa de terra
destinada à passagem de tinha de
distribuição das Centrais Elétncas
de Goiás S.A. - CELG, no Beuuio
de Goiás.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU da Constttutção,
e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1934, e de
acordo com o que consta do processo
MME 704.668-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utiltdade pública para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na taixa de
6 (seis) metros de largura, tendo cemo eixo a linha de dlstríbutção que
parte da rede de distribuição do distrito de Intertãndía, no Município de
Anápohs, até o povoado de Radtolândia, no Muntcíplo de Pírenóporíp, no
Estado de Goiás, cujo projeto e plan-
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ta de situação foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade, do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
704.668-74.

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. - CELG a
promover a constituição de servidão
admínístrativa nas referidas áreas de

terra, na forma da legislação vigente, onde ta! se fízer necessário, para
a passagem da linha de distribuição
referida no artigo 1.0.

Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
CELG, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atrtbutdc
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada li-

nha de distribuição e de linhas telegráficas ou telefônicas auxíltatee,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe -tasegurado, ainda, o acesso
área da servidão através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
Parágrafo único - Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão
uso e goro das
mesmas ao' que for compatível COm
a existência da servidão, abstendo-se
em consequêncía, da prática dentr~
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
.à.

°

Art. 4.0 A Centrais Elétricas de
Goiás SoA, - CELG, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias
à ccnstttuíção da servidão administrativa de carater urgente, 'ttdltzando
o processo judicial estabelecida no
Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de junho
d~ 1941, com as modificações introduaídas pela Lei n.s 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publlcacâo revogadas as disposições em eantririo.
Bra.silia, 5 de fevereiro de 1975'
154. 0 da Independência e 87. 0 dà
República.
ERNESTO GEISEL

Shigealci tieta

DECRETO

NO

75.352 -

DE 5 DE

FEVEREIRO DE 1975

Declara de uuuaaae 'Pública
para.
fins de constituiçao de eeroídõo
aümmietratiná uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da
Centrais Elétricas
de Goiás S.A. - cELG. no Estado
ele GoiáS.

o Presidente da República, usan ~
do da a.tríbuíção que lhe confere ().
artigo 81, item rn da Constítulção,
e tendo em vista a disposto :l'; :Ht<g'O
151, letra c do Código ae Aguas, regulamentado pelo Decreto nv .15 851.
de 16 de julho ce 1954 e de acordo.
com o que consta do processo .•.. ~.
MME '/U5.139-74, decreta:
Art. L° Ficam deciarac-rs de utthdade pública para fins de conatttuíçâo
de servidão admíníatratí va, as áreas.
de terra situadas na faixa de 12 (doze) metros de largura, tendo ermo
eixo a linha de c-ansmíssào a 0;>, er eetanelecída entre 00 Mumctptos de
Uruaçu e Mara Rosa. no Estado ne
Goiás. cutas caract-o-ísttcaas
foram aprovadas por ato do Dlretce
da Divisão de Coneessáo de Serviços
de metncicece do Departamento Na-.
cional de Aguas e EnergJa Elébríca,
no processo MME.. 705.139-74,
Art. 29 Fica autce-isaaa a Centrais.
Elétricas de Gcías S. A. - - CELG a
promover a constituição de servidão
administrativa nes referidas áreas de
terra, na forma da legislação vígente, onde tal se fizer necesssno o -t a
a passagem da linha de transmissãoreferida no artigo 1.0.
Art. 3° Fica reconnecida a conveníêncta da constdtutção de ...ervídâo
eommístraava uecessárta em favor
da centreis ElétrIcas de GOiás S. A.
- CELG. para o fim mdtcado a qual
compreende o díreíto atribuído à empresa eoncessionarta de praticar t.()dos os atos de construção operação
e manutenção da meno'onada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telerõnícas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou J econstruções
sendo-lhe
assegurado.
ainda, o acesso à área da -ervidão
através de prédio serviente desde
que nâo haja outra via nra tícável ,
Parágrafo úníco. Os proprtetartos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e g')Z'~ das mesmas ao que ror compatível com a
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exístêncla da. servidão, abstendo-se,
em conseqüência, da prática nentro
das mesmas, de quaísqner e:,..t·J:S que
embaracem ou causem danos, incluidce entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4-(1' A Oenteals mc-ncas de
Goiás S. A.

-

CELG,

nodera pro-

mover, em Juizo, as medidas necessárias à eonstítuíçâo da servidão administrativa de caráter urgente, utlIízando o processo judicial estabelecido no Dec-etc-teí n." 3.~~f):i. rl~ '21 .te
junho de 1941, com as modificações
íntrodustdas pela Lei n9 2.786, de 21
doe maio de 1956.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re ...
vogadas as díspcsíções em contrário.
Bras111a, 5 de fevereíro de 1975;
1540

da Independência

e B79

da

República.
W,IlNEfi'J'O

Shigeaki

G"ETSEL

uet«

DECRETO N." 75.353
FEVEREIRO

~- DE

5

DE

DE 1975

Cria o Instituto de Processamento de
Dados e Informática da !tíarinha. e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item ITI, da Constituição, e nos termos do Artigo 46 do Decreto-lei n.s 200, de 25 de Ievereíro ne
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica criado, dentro da estrutura orgânica do Mínístérto da Marinha, o Instituto de Processamento de
Dados e Informática da. )VT., '.., IKt •..•
(IPDIM), com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, e
subordinado diretamente ao Chefe do
Estado-Maior da Armada -om a ünalidade de planejar. organizar, m-Ientar,
coordenar e controlar o serviço de processamento de dados e informática da
Marinha.
Art. 2.° A implantaG~'''·
"~.ituto
de Processamento de Dados e Informática será efetivada de modo progressivo, conforme as disponibilidades

orçamentárias e consoante atos baixa"
dos pelo Ministro da Marinha.
Parágrafo único. Durante a fase de
sua implantação o IPDIM funcionará
nas dependências do Com-'- -'1'1 de
Operações Navais, ao qual -aberá assegurar o apoio necessário ao Instituto até o seu pleno funcionamento.
Art. 3." Para o eumprlmento de sua
finalidade, o IPDIM poderá promover,
de conformidade com a Iegtslação vigente e autorizado peto Ministro da
Marinha:
I - convênios com uni versldadcs ou
órgãos governamentais;
II - contrato com empresas especializadas;
III - a contratação direta de especialistas e consultores técntcos ,
Art. 4.° O Instituto de Processamenta de Dados e Informática terá
sua organização e atividades regidas
por Regulamento próprio.
Art. 5.° O Ministro da Marmha baixará os atos complementaves 'TH:' se fizerem necessários à execução deste
Decreto.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vi~
gor na data de sua pu~licar;;;". :,..'vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereIro de 1975;
154.° da Independência e "7." da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

DECRETO

N.O 75.354 DE
FEVEREIRO DE 1975

5

DE

Altera a denominação aa gecretcuíaGeral da Aeronáutica nora Secretaria de Economia e Flnançai> da ...103roruiutica e dá outras tirouuiências,

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item IIl, da Constituição e tendo em vista o Artigo 46,
do Decreto-lei n'' 200, de 25 de feve~
reíro de 1967, modídíftcado pelo Decreto-lei n'' 900, de 29 de setembro de
1969;
DECRETA:

Art. 1° A atual Seoretarla-Geral da
Aeronáutica, criada pelo Decreto número 71. 245, de 13 de outubro de ~HJ72

A'l'OS
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e regulamentada pelo Decreto número 71.730, de 18 de janeiro de 1973,

passa a denominar-se Becretarla de
Economia e Fmanças da Aeronáutica
(SEFA) .

Parágrafo único. Considerar-se- á
automaticamente substituída
pela
nova denominação a menção à an terior constante de quaisquer Decretos
ou Regulamentos.
Art. 2° O Ministro da Aeronáutica

baixará os atos complemetnares que
se fizerem necessários à execução deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 37° da
República.
ERNESTO

GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N'? 75.355 -

DE

5

DE

FEVEREIRO OE 1975

Cria no Ministério da Aeronáutica: as
Secretarias Regionais de Economia
e Finanças da Aeronáutica e dá outras providências.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o Artigo 81, itens lU e V, da Constituição e tendo em vista o Artigo 46
do Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro de 1967. modificado pelo Decretolei n.v 900, de 29 de setembro de 19ô9;
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam criadas no Ministério
da Aeronáutica, as Secretarias-Rcgíonais de Economia e Finanças da Aeronáutica (SREFA), órgãos de coordenação regional das atividades de
Administração Financeira, Contabílídade e Auditoria, diretamente subordinados ao Secretário de Economia e
Finanças da Aeronáutôca ,
Parágrafo único. As sreoretariasRegionais de Economia e Finanças da
Aeronáutica, terão sede nas cidades de
Belém, Recife, Rio de Janeiro, São
Paulo, Porto Alegre e Brasília, respectivamente.
Art. 2." Cada Secretaria Regional
atuará nas áreas geográficas jurisdicionadas ao Comando Aéreo Re,;ional
em que for sediada.

Art. 3.° O Artigo 14 do Regulamen-

to dos Comandos Aéreos Regionais,
aprovado pelo Decreto TI ,) 73.363, de
26 de dezembro de 197;-; passa a ter a
seguinte redação:
"Art. ]4, A Inspetoria 'R8g';'onal,
diretamente subordinada ao Comandante do COMAR ..... m 'cor finalidade realizar a inspeção técnica e administrativa das Organízações iU':)( unadas, de acordo
com a orientação normatí va dos
órgãos Centrais dos -cspectívos
Sistemas. "
Art. 4.° O Ministro da Aeronáutica
baixará os atos compl -mentarea necessários à efetivação deste Decreto.
Art. 5." Este Deo-etc entra...tJ. em vigor na data de sua puoucacão. ficando revogados o item 9 de. Artigo 4.°, O
item 2 dos Artigos 15 e 113 e oe Artigos
17 e 48 do Regulamento elos Comandos
Aéreos Regionais aprovado pelo Deereto n." 73.368. de 26 de dezembro de
1973 e demais díspcslções em contrário.
Brasilia, 5 de Fevereiro de 1975;
1549 da Independéncía e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

ERNESTO GELSEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N" 75.356 -

DE 5 DE

FEVEREIRO DE 1975

Autoriza a cessão gratuita, síe esc de
imóvel ao late Clube .20 NcttfZl, Estado do Rio Grande do Norte,

O Presidente da Repúbnca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Oonstltutçao,
e tendo em vista o disposto no artigo
1° e seu Parágrafo único do Decretolei n- 178, de 16 de fevereiro de 1~67,
DECRETA:

Art. 1° lt autorizada a cessão. sou
a forma de utilização graturta, a título precarro, ao Iate Clube de Natal, de uma área de 5.421,88 r12 tem..
co mil quatrocentos e vinte e, um metros quadrados e oitenta e alto declmetros quadrados) e das benfeitorias
nela existentes, sob a jurisdição do
Ministério da Aeronáutica, situada na
Praia da Rampa SN, em rjatal, Estado

ATOS

do Rio Grande do Norte, de acordo
com os elementos constantes do Processo protocolizado no Ministério da
Aeronáutica sob o número
'.
OO-OljFt-331-70.
Art. 2° A área de que trata o art.ígoanterior será utilizada para fins
recreativos pelo Iate Clube do Natal até que a referida entidade adquí ..
ra outras instalações, observado o prazo previsto no artigo 3~, letra "c",
deste Decreto.
Art. 3° A cessão ora autorizada efetivar-se-á mediante termo Lavrado na
Delegacia do Serviço do Patrlmômo
da União, do qual constarão, obrigatoriamente:
a) que o imóvel reverterá ao Patrimônio da úníão, sem qualquer mDECRETO

N.O
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75.357 -

denízaçâo, se for utilizado para fim
diverso daquele que lhe é destinado;
b) que a cessão poderá ser rescindida pela União, independenteme-nte
de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo cessionário;
c) o
prazo de cessão será de 3
(três) anos, a contar da data de assinatura do Termo de Cessão.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçáo. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 8'l" da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Szmonse!/.,
J. Araripe Macedo

DE

6

DE FEVEREIRO DE

1975

Dispõe sobre a tmnsposição e tronetormuçõo de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos cna-oe Atividades de Nível Superior ~- NS900, Serviço.') Auxuuaee --. SA -800, Serviços Jurídicos SJ -1.100~
Outras Atividades de Nível Médio - NM - 1.000, Artesanato _. ART700 e Serviços de Transporte Oficial e Portaria ~ TP-1.200, 'lo (lUaaro permanente da Uniuersísuuie Federal do Pará, e dá outras pro~i

aéncuis,

o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens !Ir e VIII, da
Constituição ~ tendo em vista o disposto nos artigos 8.° e 9.°, da Lei número o. 645, de 10 de uezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP
n.o 271, de 1975,
DECRETA;

Art. 1.0 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para
as Categorias Funcionais de Agente Administrativo e Datilógrafo, do
Grupo Serviços Auxiliares; Motorista Oficial e Agente de Portaria, de
Grupo Serviços de 'I'ransporte Oficial e Portaria; Médico, Farmacéutíco,
Odontóíogo, Engenheiro, 'I'ecmco de Administração, Contador e Bíblíotecárto, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior; procurador Autarquico, da Grupo Serviços .rundícos: Auxiliar de Enfermagem, Técnico,
de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Auxiliar Operacional em Agropecuária, Desenhista, 'I'ecnologtsta, Agente de ctnerotografia e Microfilmagem, 'I'écníco de Contabilidade e Tradutor, do Grupo
Outras Atividades de Nível Médio, Artífice de Mecânica, Artífice de Eletrlcídade e Comunícaçôes, Aruífíce de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, do Quadro Permanente da
Universidade Federas do Pará. os cargos cujos ocupantes se habilitaram
no processo seletivo ele que tratam os decretos de estruturação dos referidos Grupos com as alterações posteriores, conforme relação nominal
constante do Anexo II deste Decreto.
Art 2.° Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam
incluídos no Quadro Suplementar da Universidade Federal do Pará, na
forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei n,» 5.645, de
10 de dezembro de 1970.
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Art. 3.° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal, da Tabela de Pessoal regido pela legtslação trabalhista e da Tabela -íe Gratificações pela Representação te Gabinete, da Universidade Federal do

Pará, os cargos, empregos e encargos de gabinete relacionados no Anexo

IV deste Decreto cessando o pagamento a integrantes de Grupos-Tarefa

e colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, constantes do mesnu Anexo.

Art. 4.° O órgão de Pessoal apostflará os títulos dos tunclonárrcs
abrangidos por este Decreto, ou 08 expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5.° A pe.rtlr da data ela publicação deste Decreto, cessará automaticamente o pagamento. aos servidores incluídos no novo Plano de Clas-sificação de Cargos na forma aos Anexos I e II deste Decreto, das gra-tificações referentes ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva
e ao serviço extraordinário a estt~ vinculado, da gratificação pelo exercícío
-em determinadas zonas ou locais, bem assim das demais gratificações cu
vantagens específícadas no ~ 3,'1 do artigo 3.° e no § 1.0 do artigo 6.'1,
'do Decreto-lei n.s 1.341, de 22 de agosto de 1974, e de quaisquer outras
retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos servidores a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§ 1.0 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de ven-cimento devidas a partir de L" de novembro de 1974, por força da implantação do Plano de Classificação de Cargos, serão deduzida-s as par'celas relativas as gratíftcaçôes e vantagens de que trata este artigo, porventura percebidas pelo ftmclonárto, desde aquela data até a da publicação do presente Decreto.
§ 2.° A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos
.cargos, atingidos pela transposiçãc ou transformação, só poderão perceoer
as gratafícaçôes e índenízações especificas no Anexo II do Decreto lei numero 1.341, de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases oe
concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 6." Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa
daquela a que poderiam, orígtnnr íamente, concorrer são mantidos no ~ua
dro de Pessoal da Universidade Federal do pará, na torma do Anexe V
.des-e Decreto.

Art. 7.° Os efeitos Iínancelros deste Decreto, com base nas faixas
graduais indicadas na relação nominal constante do Anexo II, vigorarão
a oarttr de 1.0 de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva ",
conta dos recursos orçamentártos próprios da Universidade Federal do
Pará.
Art. 8." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
'revogadas as disposições em ccntrárto.
Brasília, 6 de fevereiro de 1975; 154.° da Independência e 87." da

República.
ERNE;";TO GEI5Ei.

Ney Braga

o anexo mencionado no arb . 1<;> foi publicado no D. O. de 12-2-75.
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DECRETO N9 75.358
DE 7 DE
FEVEREIRO DE 1975
Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Clube Metrópole Ltda., para executar serviço
soao-c, em onda
de rtuiiaditusão
média de âmbito regional, ruz cidade
de Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul.
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art. 29 - Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República,
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.359 - DE 7 DE
FEVEREmo DE 1975

o Presidente da República,
usando da atríbulçào que lhe con
fere O artigo 81, item 111, combinado
com o artigo 89, item XV, letra "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 6.° da Lei n,» 5.785, ae 23 de junho de 1972, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n. c 35.423, de
1973,
R

DECRETA:
Art. 19 - Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nv ..
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 29 do Decreto no 71.136, de ::!3
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de L" de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo Deereto nv 45.972, de 9 de maio
de
1959, publicado no Diário Oficial da
União de 19 de juiho do mesmo ano,
à Rádio clube Metrópole Ltda , pare.
executar na cidade de Canoas, l!.,"staào
do Rio Grande do Sul, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.
S 19 - A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pelo
presente Decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto nc 71. 825, de 8 de fevereiro
dI 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 29. O Departamento Nacional
de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo
para
adaptação às caracterfstícas estabelecidas.

Exclui do relacionamento
constante
do Decreto n9 51.907, de 19
de
abril de 1963, funcionário incluirio
no Quadro de Pessoal do ex-Deportamento dos Correios e Telégrafos.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constdtuíção,
tendo em vista. o que consta do FI'Ocesso MC n,e 6.521-71,
DECRETA:
Art, 19 - Fica excluído da relação
nominal anexa ao Decreto nc 51. 907,
de 19 de .abrtl de 1963, publicado no
Diário Otícuü de 2 de maio de 1963,
o nome de Pedro Martins de Mello,
matrícula nc 1.175.699,
enquadrado
no cargo de Motorista CT-401.12-C,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do ex-Departamento dos
Correios e Telégrafos.
Art. 29 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 7 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.360 - DE 7 DE
FEVEREIRO DE 1975
Aprova o Regulamento para o Instituto de Processamento de Dados e
Informática da Marinna e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da constdtuiçâo,
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DECRETA:

Art. 1.0 _ Fica aprovado o Regulamento para o Instituto de Processamento de Dados e Informática
da
Malinha (IPDIM) que a este acompanha, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 2.° - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaço. re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência
República.
ERNESTO

e

879

da

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

R,EGULAMENTO PARA O INSTITUTO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS E INFüRMATICA DA
MARiNHA
CAPÍTULO

I

Dos Fins

Art. 19 - O Instituto de Processamento de Dados e Informática da
Marinha

(IPDIM), criado pelo

De-

ereto n,« 75.353 de 5 de fevereiro de
1975. é o órgão da Martnna que tem
por finalidade planejar, organizar,
orientar, coordenar e controlar as atj-.
vidades de processamento de dados e
informática na Marmha, que comporão um' serviço de âmbito naval.
Art. 29 - Para a consecuçã-o de sua
Iínaüdade cabe ao IPDIM:
I - promover o desenvolvimento de
Um serviço de processamento de dados e informática da Marinha dentro
da Sistemática do
Plano Dire-

tor.

II - Submeter ao MM, via CEMA,
as políticas e diretrizes básicas para

o serviço de processamento de dados E:
ínformátíca da Marinha.
In - Baixar as normas e diretivas
técnicas e administrativas. específ'Icas
sobre processamento de dados e mformátíoa para a Marinha.
. IV - Prover a orientação especíalízada pertinente às caracterlstícas
funcioneis e de utilizaçã-o de material
de processamento de dados, visando à
racionalização dos investimentos e à
elevação de produtividade dos equípamentos mste.Iados ou a instalar.
V - Determinar as necessidades,
para a Marinha, de computadores,
especificando suas características de
operação.

VI - Propor ao CEM:A a aquisição
ou lo-cação de equipamentos e de prestação de serviços, referente a processamento doe dados da Marinha.
VII - Promover e orientar a criação, a instalação, a manutenção, c
aperfeiçoamento e a extinção das
unidades de processamento de dados
da Marinha, mediante a coordenação
e integração de recursos.
VIII - Promover pesquisas e estudos de processamento de dados e informática de interesse para 'J desenvolvímento nacional e da Marinhs..
IX - Exercer atribuições de órgão
central dos sistemas de Informações
administrativas, destinadas a() uso do
órgãos
Ministro da Marinha, seus
assessores, do CEMA e seus órgãos
subordinados.
X - Organizar e manter atualizado o cadastro datalhado de processamento de dados da Marinha, no que
se refere a equipamentos e sistemas
administrativos ,
XI - Propor ao CEMA prioridades
para o desenvolvimento de novos sistemas administrativos na Marinha.
XII - Promover o desenvolvimento de todos os sistemas adminístra.tíVOs para a Malinha, de acode com
as prioridades aprovadas cejo CEMA.
XIII - Proceder a auditoria dos
sistemas componentes do serviço de
processamento de dados e informática
da Marinha.
XIV - Assessorar a DEnsM no
planejamento de cursos -Ie Processamento de Dados para o pessoal do
MM.

xv - Promover o intercâmbio técnico-cultural da Marinha com as Instituições governamentais e privadas.
nacionais e internacionais, especializadas em processamento de dados
com o propósito de garantir r:onstante'
aperreíçoameto nos métodos e meios
utdlízados ,
XV~ -.~P!esentar a 1\!r8. 1'inh1 junto a Instituições governamentais e privadas, nacionais e inbernacíonaís, em
congressos, conferências e reuniões
similares relacionadas COm processamento de dados e/ou informática .
CAPÍTULO
Da

II

Organização

Art. 3Q
O IPDIM é subordinado
ao CEMA.
Art. 49 - O IPDIM é dirigido por
um Diretor UPDIM-Dl), auxiliado
por um Vice-Diretor ClFDIM-ü2J
e
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por um Gabinete <IPDIM-03) e assessorado por um Conselho Técnico
(IPDIM-04) e por um Conselho Econômico (IPDIM-05), compreende três
(3) Departamentos, a saber:
I - Departamento de Planejamento e pesquisas (IPDIM-IO);
II - Departamento de Desenvolvi ..
mente de Sistemas (IPDIM-20); e
III - Departamento de Apoio de
Sistemas (IPDIM-3{).
Parágrafo único - O IPDIM dispõe ainda de uma Secretaria .. ,"',.
CiPDIM-06) e de uma Divisão
de
Serviços (IPDIM-07) diretamente subcrdinadas ao Vice-Diretor,

CAPÍTULO

IV

Das Disposições Transitõrias

Art. 79 _ Dentro de cento e oitenta (180) dias, contadas a partir da
data de publicação do presente REgUlamento em Boletim do •vIinístério da
Marinha, o Diretor do Instituto de
Processamento de Dados e Informática da Marinha submeterá à apreciação do Ministro da Marinha, via Secretaria-Geral da Marinha, DiretoriaGeral do Pessoal da Marinha e Estado-Maior da Armada, o projeto de seu
Regimento Interno,
Art. 89 - O Diretor do Instituto
de Processamento cde Dados e Informática da Marinha, fica autorizado a
baixar os atos necessários à adoção
das disposições do presente RegulacAPíTULO rrr
mento, até que seja aprovado o Regimento Interno.
Do Pessoal
Parágrafo único - Dentro de trinta (30) dias, contados a partir da
Art. 59 _ O IPDIM dispõe do sedata de aprovação de presente Regulaguinte pessoal:
menta, o Diretor do Instituto de ProI - Um O) Oficial-General, da cessamento de Dados e Informática
da Marinha submeterá ao Ministro
ativa - Diretor;
ela Marinha, via Chefe do EstadoII - Um (1) Oficial-Superior, da
Maior da Armada,
as
"Il1Stl'UÇÕ~
ativa - Vice-Diretor;
Gerais para o Serviço de ProcessaIII - Três (3) Oficiais-Superiores, mento de Dados e Informatica ca
Marinha", que servirão de base para
da ativa - Chefes dos Departamenadoção das medidas de que trata
tos de Planejamento e Pesquisas, de aeste
artigo.
Sistemas e de Apoio de Sistemas;
Art. 99 - Os Regulamentos f. ReIV - Oficiais dos Diversos Corpos
gimentos Internos das OM que apree Quadros, de Mordo com a 'I'aoela
sentarem
dispositivos
conflitantes
de Lotações;
com os do presente Regulamento, deverão sofrer alterações
adequadas,
V - Praças do CPA e CPSCFN, de
que deverão ser encaminhados por
acordo com a Tabela de Lotação;
aquelas OM ao CEMA, no prazo de
cento e vinte (120) dias,
contados
VI - Funcionários Civis do Quaa partir da data de publicação deste
dro do Pessoal Civil do Ministério da
Regulamento em Boletim do MíntsMarinha, de acordo com a lotação numérica respectiva; e
térío da Marinha. - Geraldo Azev~ljo
Herminç, Ministro da Marinha.
VII - Pessoal Civil de outra origem, admitido de acordo oom a legisDECRETO Ny 75.361 - DE 13 DE
lação em vigor.
FEVEREIRO DE 1975
§ 19 O pessoal será nomeado ou
Concede
reconhecimento
ao cu-se de
designado, de acordo com a legislação
Pedagogia da Faculdade de Ctézzem vigor.
cios, Letras e Educação de Presi§ 29 - Para a execução das diverdente prudente, mantida pela Assas funções do IPDIM, dever-se-á dar
sociação Pruâentina de Educação
preferência a pessoal civil,
e Cultura, com sede na cidade' de
Presuienie Prudente, Estado de São
Art. 69 - O Regimento Interno do
Paulo,
Instituto de Processamento de Dados
e Informática da Malinha, preverá
O Presidente da República,
suas funções gratificadas, a fim de
usando das atribuições que lhe CQnserem criadas na conformidade com
fere o artigo 81, item EfI, da Constia legislação em vigor,
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tuição, de acordo com o artigo 4~f, da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de

5.683-73-CFE e 200.585-74 do Minis-

tério da Educação e Cultura,

1968, alterado pelo Decreto-lei nv ..
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vteta o Parecer do Conselho Federal de Educação ne 3. 768-74,

con-

forme consta dos Processos ncs ....

5.685-73-CFE e GM/BSB 6.070-74 do

Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art.

E' concedido reconheci-

1Q

mento ao curso de Pedagogia (lícen-

cratura plena), com habilitação em
Administração Escolar, em Inspeção
Escolar, em Supervisão Escolar e em
Orientação Educacional, da Faculdade de Ciências, Letras e Educação -íe
Presidente Prudente, mantida
pela
Associação Prudentina de Educação e
Cultura, com sede na cidade de Presidente prudente, Estado
de
São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência. e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.362 FEVEREIRO DE

DE 13 DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente, mantida pela Associação Pruâentima de Educação e
Cultura, cOm sede na cidade
de
Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.

o Presíden te da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da. Constituição. de acordo com o artigo 17,
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal d~ Educação n,» 3.766-74, conforme consta dos Processos nvs
.

DECRETA:

19 E concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais
thcencíatura de 1.0 graU) da Faculdade de Ciências, Letras e Educação de
Presidente Prudente, mantida
pela
Associação Prudentina de Educação e
Cultura, com sede na cidade de Presidente Prudente, Estado de São PauArt.

J

lo.

Art. 29 Este Decreto entrará em
viga"!' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
15±.~
da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
N. ° 75.363 DE 13 DE
FEVEREI:Ro DE 1975

DECRETO

Declara a cessação da exploração de
:-:erviço de geração de energia elétrica, outorga à Companhia Paranaense de Energia Elétrica - •.••
COPEL concessão e dá outros providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição, noe termos do Decreto-lei n," 938
de 8 ele dezembro de 1938, combinado
com o artgo 150, do Código de Aguas,
com o Decreto no 61.581, de 20 da
outubro dle 1967, artigo 65, letra "c"
de Decreto nc 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, e, ainda tendo em vista
o que consta do processo D.~. n?
5.978-63,
DECRETA:

Art. 1Q. E' declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139, § 19 do
Código de Aguas, da exploração do
serviço de geração de energia elétrica existente no Rio Cachoeira, no 10eal denominado Cachoeira. no Munícípío de Rio Azul. Estado do Paraná, de que é titular a. Uzinas Elétricas, Limitada, em virtude de Maníresto de usina htdroelétríca aprezen...tado no processo S.A. no 1681-35.
Art. 29. E' outorgada à comoechia Paranaense de Energia Elétrica
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- OOPEL a concessão para transmitir e distribuir energia elétrica nos
MUmCl};lOS de Rebouças e Rio Azul,
no Estado do paraná.
Parágrafo

único.

A

Oompanhta

jsaranaense de Energia Elétrica
GOPEL fica autorizada a estabelecer
OS sistemas de transmíssào e distribuição necessários e obrigada. á cumprir O disposto no Côctígo de Aguas,
le-is subseqüentes e seus regulamen'1OS.

Art. 3Q • A concessão a que se refere o artigo 2.° vigorará pelo prazo
oc 30 (trinta) anos.
Parágrafo único. Findo o pt azo da
concessão os bens e mstalaçces que,
no momento, exístírem em runçêo dos
serviços concedidos reverterão a

unrao.

Art. 4Q. A concesstonárta podere
requerer que a concessá-, seja renovada, mediante as condíçôes que vícrem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
retere esse artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência,
sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 5fl. Ficam desvinculadas da
concessão a que se, retere v ~rtigo 2Q,
05 bens e instalações que, no momento, existirem em runçao exclusiva «os
serviços de energia elétrica, . .i ão podendo ser efetivada a sua retíraoa
de serviço a não ser quando da sua
substituição por eqnípamenta equivalente a ser instalado pela nova concessionária.
Art. 6Q. Fica sem efeito a Porttl.ria nv 931, de 14 de novembro de
1972, que transferiu para a Companhia Paranaense de Energia Elétrica
- COPEL a concessão para dístrfbuír energia elétrica no Munícípío de
Rio Azul, Estado do Paraná.
Art. 7Q. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto nv 56.102, de 26 de
abril de 1965, e demais cüspnsíçôes em
contrário.
Brasilia, 13 de fevereiro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.364 FEVEREIRO

DE 13 DE
DE 1975

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa uma faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas
de Goiás S. A. - CELG, no Estado de Goiás.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH da Constituíçâo, e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra c, do Código de
Águas, regulamentado pelo Decreto
n.c 35.851, de 16 de julho de 1954 e de
acordo com o que consta do processo

MME 705.143-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
12 (doze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
Mara Rosa - Porangatu, entre os municípios de mesmos nomes, no Estado
de Goiás, cujos projetos e planta de
situação foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão ele
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME 705.143 de
1974.

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais Elétricas de Goiás S. A.
CELG a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha. de
transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.9 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da centrais Elétricas de Goiás S.A.
- CELG, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empara concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo
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ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em eonsequêncía, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4.° A Centrais Elétricas de
Goiás S. A. -

CELG poderá promo-

ver, em Juízo, as medidas necessárias

à constituição da servidão adminis-

trativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido 110
Decreto-lei número 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n,v 2.786, de 21
de maio de 1956.

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154.9 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.365 FEVEREIRO DE

DE

13 DE

1975

Declara de utilidade pública para
fins de constituição de servidão iuiministratina, áreas de terra destinadas à passagem de linhas de
transmissão da Centrais Elétricas
de Goiás S. A. - CELG, no Estado de Goiás.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.c 35.851,
de 16 de julho de 1954 e o que consta do processo D.o 702.873-74
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão
administrativa,
as áreas de terra situadas na fa.ixa de
12 (doze) metros de largura, tendo
como eixo as seguintes linhas de
transmissão; Morrinhos - Caldas
Novas, Caldas Novas - Ipameri e
Ipameri - Catalão, entre os municípios de mesmos nomes no Estado de
Goiás. cujos projetos e plantas de situação foram aprovados por ato do

Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME n.s 702.373
de 1974.

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. - CELG a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem das linhas de transmissão referidas no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.
- CELG, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda.
o acesso à área de servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os propríetáríos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em consequêncía, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluí.
dos entre eles os de erguerconstruções ou fazer plantações de' elevado
porte.
Art. 4.° A Centrais Elétricas de
Goiás S. A. - CELG poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias
à constituição da servidão admínístrativa de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações Introduzldas pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Velei
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DECRETO N,? 75.366 - DE 13 DE
FEVEREIRO DE 1975
Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidor do Quadro
único de Pessoal da Universidade
Federal de Juiz de Fora e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da constttutção, e tendo em vista o disposto no
artigo 3.° da Lei n.? 5.060, de 1.9 de
julho de 1966, combinado com o artigo 57, item II, da Lei n.o 4.881-A, de
6 de dezembro de 1965, e o que consta do Processo DASP n.o 6.663, de
1974,

EXECUTIVO
DECRETO

N.? 75.367 - DE
FEVEREIRO DE 1975
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13

DE

Retifica o Decreto n.o 51.633, de 19
de dezembro de 1962, que aprovou,
em caráter definitivo, o enquadramento do pessoal do Ministério da
Agricultura, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III,da Constituição, e tendo em vista o disposto
na Lei n.? 3.780, de 12 de julho de
1960, e o que consta da Exposição ele
Motivos n.v 46, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
DASP,
DECRETA:

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.c 62.794, de 30 de maio
de 1968, que aprovou o enquadramento do pessoal do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal de
Juiz de Fora, vinculada ao Ministério
da Educação e Cultura, abrangido pelo artigo 3.° da Lei n." 5.060, de 1.9
de julho de 1966, para efeito de excluir 1 (um) cargo de Professor-Assistente, EC-503.20, ocupado por Mário Manzolilo de Moraes, e incluir 1
(um) cargo de Professor-Adjunto,
EC-502.22, e nele considerar enquadrado o mesmo servidor a partir de
5 de julho de 1966.
Art. 2.° Na execução deste decreto aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n.o 62.794, de 30
de maio de 1968.
Art. 3.0 A despesa com a execução
deste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.ll da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

Art. l.Q Fica retificado o Decreto
n.c 51.633, de 19 de dezembro de 1962,
que aprovou, em caráter defínítrvo, c
enquadramento do pessoal do Ministério da Agricultura, para o fim de
excluir da classe de Professor de Ensino Pré-Primário e Primário, Código EC-514.11, 3 (três) cargos ocupa.
dos por Dolores Coelho, Luzinette
Pombo Coelho e Walkyría Pombo
Coelho e inclui-los com suas ocupantes na classe de Professor de Práticas Educativas Código EC-511.16, de
acordo COm o -Anexe IV Ihl Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960.
Parágrafo único. A rettfícaçãc de
enquadramento a que se refere este
artigo, bem como as vantagens financeiras correspondentes, retroagem a
1.0 de julho de 1960.
Art. 2.9 A despesa com a execucão
deste decreto será atendida à conta
dos recursos orçamentários próprios
dos Ministérios da Agricultura, e da
Educação e Cultura.
§ 1.0 O Ministério da Agricultura
providenciará o pagamento das importâncias devidas a partir de 1.0 de
julho de 1960 até a data em que tenham cessado suas obrigações financeiras resultantes da transferência,
para o Ministério da Educação e Cultura, dos estabelecimentos de ensino
Agrícola e Veterinário, e de Economia
Doméstica, com seus respectivos funcionários, determinada pelo Decreto
n.? 60.731, de 19 de maio de 1967'".
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O Ministério da Educação

e

Cultura efetuará o pagamento das
vantagens a que fizerem jus as funcionárias abrangidas por este decreto, a partir da data em que tenha assumido a responsabilidade dos encargos financeiros decorrentes do cumprimento do mencionado ato legal.
Art. 3.° O Departamento do Pessoal
do Ministério da Educação e Cultura
apostilará os títulos das funcionárias
alcançadas por este Decreto ou expedira atos declaratórios. se não OS possuírem, observado o disposto no artigo 99 da Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 4.° Em decorrência do disposto neste Decreto, fica alterado o Decreto nv 72.850, de 26 de setembro de
1973, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura, para incluir a retificação de
enquadramento a que se refere este
Decreto.
Art. 5.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha a ser considerada ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154Q da Independência e 8'/9 da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
Ney Braga

DECRETO N." 75.368 - DE 13
FEVEREIRO DE 1975

DE

Fixa o fator de reajustamento Salarial, relativo a fevereiro de 1975.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 3.° da Lei TI.O 6.147, de 29
de novembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 E' fixado em 1,44 (um inteiro e quarenta e quatro centésimos>
o fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de fevereiro de

1975, aplicável às convenções, acordos
coletivos de trabalho e decísôes da
Justiça do Trabalho, nos termos do
que dispõe a Lei n.s 6.147, de 29 de
novembro de 1974.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO

N.O

75.369 - DE
1975

13 DE

FEVEREIRO DE

Altera o artigo 1.0 do Decreto nÚ7n(}o
73.079 de 5 de novembro ele 1~-l3,
que dispõe Sobre o sistema de classificação dos canàiàatos no Concurso Vestibular para admisstlo aos
cze-sce superiores de graduação.

o Presidente da República,

,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 1.0 do Decreto número 73.079, de 5 de novembro de
1973, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1.0 Os estabelecimentos
de ensino superior vinculados ao
sistema federal de ensino deverão acrescer de 10% e 3%, respectivamente, ° total de pontos
obtidos, nos exames vestibulares,
pelos concorrentes que tiverem
apresentado, na inscrição, certificado
comprobatório de término
de curso profissionalizante de 2.°
grau, com mais de 1.100 horas de
formação especial, ou de curso de
auxiliar-técnico, com 300 horas
de formação especial.
Parágrafo único. O Ministério
da Educação e Cultura estabelecerá as condições e a oportunidade para cumprimento do disposto neste artigo" ..
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Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154.0 da Independência e 37.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 75.370 -

DE

13

DE

FEVEREIRO DE 1975

Institui mecanismo de Coordenação e
Acompanhamento dos Programas
Especiais do 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND).

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 E' instituído um mecanismo de Coordenação e Acompanhamente dos Programas Especiais ligados ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) , com a finalidade de viabilizar-lhes a adequada
execução.
Parágrafo único. O mecanismo especial de acompanhamento Instituído
por este- Decreto será implementado
sem prejuízo do Programa de Acompanhamento dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento, estabelecido pelos
Decretos números 68.993, de 28 de
julho de 1971, e 70.852, de 20 de junho de 1972.
Art. 2.0 Os programas especiais de
desenvolvimento a que se refere c
artigo anterior são preliminarmente
o-s seguintes:
I - Programas de desenvolvimento
regional:
a) Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia
(POLAMAZON1A) ;

.

b) Programa de Desenvolvimento
de Areas Integradas do Nordeste
(POLONORDESTEJ;

c) Programa de Desenvolvimento
dos Cerrados (POLOCEN'I'RO);
d) Programa de Desenvolvimento
da Agro-Indústria do Nordeste;
e) Programa Especial de Desenvolvlmento do Pantanal;
f) Programa Especial do Norte Fluminense;
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g) Programa Especial da Região
Geo-Econômica de Brasília.
II - Programas na área dos transportes:
a) Programa de Construção Naval,
sob a responsabilidade do Ministério
dos Transportes, através da Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAMl;
b) Programa de Desenvolvimento
Ferrovíárlo, sob a responsabilidade do
Ministério dos Transportes, através
da Rede Ferroviária Federal
(RFFSA);

III -- programas na área de Insumos básicos:
a) Plano Siderúrgico Nacional, sob
a coordenação do Conselho de NãoFerrosos
e de Siderurgia
(CONSIDER) - Ministério da Indústria e do Comércio;
b) Programa Nacional de Pertalisantos e Calcário Agrícola, sob a coordenação do Ministério da Indústria
e do Comércio;
c) Programa Nacional -íe Pap81 e
Celulose, sob a coordenação do Ministério da Indústria e do Comércio;
d) Programa Nacional de Não-Ferrosos, sob a coordenação do
CONSIDER.
Art. 3.0 Os programas de desen-

volvimento regional a que se refere
o item I do artigo anterior serão coordenados e acompanhados permanentemente por Grupos Especiais
compostos:
I - de um representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
II - de um representante do Ministério do Interior;
IH - de um representante do Ministério da Agricultura;
IV - de um representante do Ministério dos Transportes, no caso dos
Programas referidos nas alíneas :'l
~ e do item I do artigo anterior, e
de um representante do Minístêrto
das Minas e Energia, no caso do Programa a que se refere a mencionada
alínea a.
Parágrafo único. A necessária articulação com os demais Mímstêrtos
envolvidos será realizada pelos Grupos Especiais de que trata este artigo.
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Art. 4.° Os Grupos Espectaís estabelecidos no ar-tigo 3°, assim como
os Ivii-nistérios responsáveis pela coordenação dos programas meucíonados nos itens II e In do artigo 2.°,

encaminharão

relatórios

trtmcstraís

de acompanhamento 'i Presidência da

República (Secretaria de Planejamento), nos meses de abril, julho, outubro e janeiro.
Parágrafo único. O primeiro relatório trimestral será apl'esentae:o' no
mês de março próximo, sobre a evolução do programa correspondente até
dezembro último.
Art. 5.° Os Programas Esneclaís
que vierem a ser lançados deverão
DECRETO N." 75.371 -

integrar-se no sistema de coordenação e acompanhamento estabelecido
neste decreto.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e ~7." da
República.
ERNESTO

GEISEL

Dyrceu Arcüio Nogueira
Alysson Paulinelli
Sn1geaki Ueki
João Paulo dos Reis Vello3o
Maurício Rangel Reis
ÜE

14

DE FEVEREIRO DE

1975

sobre a, ccaeeitícaçao de cargo em comissão e trcnetormacac ce junções gratificadas tora as Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior i .r G1upo lJir~çâo e Assessoramento Superiores, ao C)ilJldro
Permanente elo Ministério da Agricultura.

Oi~,põe

O Presidente na República,
(F~_ndo

% atrt'i.u.çao que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição
c »endo em vis-a I) disposto nc artigo 181, itens 1, n e In, do t-ecre.o-ier

n:' 2,00, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 7.° da Lei n.s ') 64:\ de iu
rJe cezemoi o :b ;f70, e o que consta do Processo DASP n.v ,162, de 1975
l~ECRETA:

Art. 1.0 3",(..' r-..assíf'ícados e transformadas, na forma do Anexo I. em
cacgos em COfJ:.ÜiSãc, integrantes da Categoria Díreçao Superior cóoígo

DAb-101, e A&r.:!':;"( ramento Superior, código DAS-I02, do Grupo ~)ireção e
:\..c·':.kssor8.!r.entv Superiores. do Quadro Permanente do Minístérro ca Agncultura, o cargo em C(1lI~)SSã0 e funções gratificadas, constantes do mesmo
Ar.exo.

Art. 4.° A transformação das funções gratificadas de Díreçao Superior
em cargos em ccmlssão de que trata este Decreto somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos de provimento mantido, até então,
o preenchimento de tais .unções. na forma constante da situação anterior
do Anexo I.
Art. 3~ Fica incluído nc Anexo constante do Decreto n° 71.235, de
~o de outubro de 1972, atualtzado pelo de n." 73.863, de 14 de março de
W74, na rorma indicada no Anexo I deste Decreto, o cargo em corrussao
nf-> Djretor-Ge-a' ao Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de
Or-igem Animv; ...J assíftcauo nc nível 2.
Art. 4.° As oespesas cecorrentee da aplicação deste Decreto serào aten(IHlús pelos recurcce orçamentários proprlos do Ministério da A~,~·_cultura.
Art. 5,° Est~ Decreto entrará em vigor na data de sua puoucaçao revcgadas as disposições em contrário.
Brasula, ÍJ: de fevereiro de 1975; 154.° da Independência e Wi." da
Rf"IJÚblicn..
BlRNEST') GEISRL

AlyssOn Paulinelli
João Pculo dos Rezs Velloso

o anexo mencionado no art. 1<:> foi publicado no D. O. de 18-2=75.
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DE 14 DE FEVEREIRO DE 1975

2. trunsrcrmaçao de junções gratificadas em camas em (;0mi3são para (~mposição da Categoria Direção Superior, do Gn\po: Dtreção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente r!o Minis
téric da FUzenrW.

fllS1JÕr; sobre

o Presidente

República,
que lhe contere o artigo 81, item IH, da Co.iscttuição
e tendo em vista o disposto r-o ar tígo 181, item IH, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 18WI. no artigo 99 da Lei nv 5.843, de 6 de
dezembro de 1972; no artigo 7(' da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de
J.970; e o que consta do Processo DASP nc 185, de 1975,
.isanóo or-

-08

atr~o'.ll,i3G

DECFlEl'!I:

At't , 1,Q Ffca m to'ensformadaa, na forma do Anexo deste Decreto, em
cargos eIT' comissão Integrantes da Categoria Direção Superior, código
;)~\~·101, do G ucr : Direção e Assessoramento Superiores, do '..-~'l~~,dr( Per.
manente do Ministério da Fnzenda, aprovado pelo Decreto na 72.093, de
;.': oe abra: de HYI":, as tunçoes gratificadas constantes da situação anterior
do mesmo Anexe.

Art. 2" A transformacâo. Em cargos em comissão, das funções gratlffcadas de que trata este Decreto somente se efetivará com a publicação
dos respectivos atos de provime nto, mantido, até então, o preenchimento
cas funções g-otü-oadas constantes da situação anterior do Anexo.
Art. o.v e'icam incluídos no Anexo do Decreto D.O 71.225, e» 10 De
outubro de 19":" atualizado pelo de D. 73.863, de 14 de março (te 19'14,
na forma indicada no Anexo deste Decreto, os cargos em comissão de
Delegado da Receita Fe-deral, ca Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, classificados ne nivel 1.
Art. 4.0 A.... despesas decorrentes da aplicação deste Decre'o scroo
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Mtnístértc da 1"'-1zenoa.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
cevcgadas as dtsposíçôes em contrario.
Brasília, h de fevereiro de 1975; 154.° da Independência e 07." (Ia
Rt>pública.
O

E<lNEST,) GEISEL

1l11rio ííenrurue Simcnsen
João ~aul(, dos Reli) Velloso

o

anEXO mencionado no art. 1'! foi publicado no D. O. de 18-2-75.

DECRETO N°

'75.373 -- DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1975

Cria a Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Bxtensiio Rural
EMBRATER, reçuuuuetita dispositivos da Lei nO 6.126. de 6 de
novembro de 1974, e dá outras providências.

O Presidente da Repúc'tca,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da
Constituição, e tendo em vista. o dis-

posto na Lei n'' 6.126, de 5 de novembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1,0 É constituida, nos termos
da Lei nv 6.126, de 6 de novembro de
1974, a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural ~
EMBRATER, vinculada ao
Minis ..
tério da Agricultura.
Art. 2° Ficam aprovados os Estatutos da EMBRATER, que a este
acompanham.
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Art: 3,° A EMBRATER será instalada no prazo de 30 (tr-inta) dias, a

contar da publicação deste necrero.
Art. 4° O Ministro dê Estado da

Agricultura baixará os atos que se fizerem necessários à instalação e implantação da EMBRATER.
Art. 5° Os Ministros de Estado da
Agricultura e da
Fazenda constetuírão uma Comissão Especial, que
procederá à indicação, discriminação
e a vallaçâo dos bens móveis e ímóveís de propriedade da União, sob a
administração
do Mínistérío
da
Agricultura, que, na forma do disposto no artigo 6°, da Lei 11° I) .126,
de 6 de novembro de 1974, devam ser
incorporados ao patrlmômo da Empresa, como integralização do respectivo capital social.
Art. 6° A fim de evitar solução de
contínuídade nos serviços afetos às
entidades integrantes do atual Sistema Brasileiro de Extensão Rural, ficam mantidas todas as atividades de
natureza técnica, administrativa, re ..
gulamentar e regimental, bem como
os contratos, convênios ~ ajustes celebrados pela Associação
Brasileira
de Crédito e Assistência Rural
ABCAR, até que a EMBRA'I'E'R decida ou proponha o prosseguimento, a
extinção ou resolução dos respectivos
atos e obrigações.
Art. 7° A concessão do apoio financeiro de que trata o 'artigo 5°, ela
Lei n'' 6.126, de 6 de novembro de
1974, observadas as cond'çôes nele
referidas, será disciplinada em convênios celebrados entre ) Ministério
da Agricultura e os Governos das
Unidades da Federação interessadas,
a serem implementados mediante
contratos firmados
pela
Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- EMBRAPA e pela EMBRATER,
conforme o caso, com os mecanismos
criados naquelas Unidades, na conformidade e para os fins do disposto
no artigo 1°, inciso IH, da mesma
Lei.
Art. 8° Além do apoio financeiro
mencionado no artigo
anterior, os
instrumentos nele previstos poderão
estabelecer outras modalidades de
cooperação, inclusive a partdclpação
societária da EMBRAPA ou da .. ,.
EMBRATER nos mecanismos estaduais incumbidos da execução, respectivamente, das atividades de pes·
quísa agropecuária ou de assistência

técnica e extensão rural, a cessão,
aos mesmos mecanismos, de bens
móveis e imóveis pertencentes ou
administrados por uma ou outra. Empresa e a alocação de pessoal especializado necessário ao desempenho
das referidas atividades.
Parágrafo único. A EiVIBRAPA e
a EMBRATER. dentro do campo das
respectivas atribuições, poderão delegar aos mecanismos referidos no artigo 6", a execução das eatavidades de
pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural, no âmbito de atuação: territorial de cada
um, exercendo sobre os mesmos açâc
de caráter normativo, programático
de coordenação de avaliação de
resultados, na conformidade do que
for estabelecido nos
Instrumentos
contratuais previstos no citado erbigo.
Art. 9° O mecanismo de articulação, de que trata o artigo 2°, da Lei
n'' 6.126, de 6 de novembro de 1974,
é a Comissão Nacional de Pesquisa
Agropecuária e de Assistência Técnica e Extensão Rural - COMPATER,
criada pelo Decreto n'' 74.154, de B
de junho de 1974.
Art. 10. Compete à COMPATER.,
através da EMBRAPA ,JU da
.
E'MBRATER, conforme .) caso, exercer a coordenação técnica dos programas e projetos de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e
extensão rural, cuja execução envolva a atuação técnico-administrativa
ou a cooperação financeira de órgãos.
e entidades da admtnístraçãa federal,
direta ou indireta.
Art. 11. A coordenação
técnica
referida no artigo anterior terá por
propósito básico:
a) ajustar as atividades de pesquisa agropecuária e de assistência
técnica e extensão rural aos objetives
e às metas centrais do Governo estabelecidos no Plano Nacional de
Desenvolvimento e, em forma- particular, às prioridades constantes do
Plano Setorial de Agríoultura e Abastecimento;
b) promover a compatibilização de
programas e projetos relativos à pesquisa agropecuária e
assistência
técnica e extensão rur-al, em cuja
execução esteja prevista a partíclpaçâc
técnico-administrativa. ou a
cooperação financeira de
órgãos eentidades da administração federal,
à
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direta ou indireta, visando :1. elidir a
duplicação desnecessária de atividades e evitar a conseqüente fragmentação de recursos humanos, técnicos
e financeiros.
Art. 12. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário,
especialmente os Decretos números
58.382, de 10 de maio de 1966 e 72.507,
de 23 de julho de 1973 ~, bem assim,
a alínea "b" do inciso IV do artigo
3°, o artigo 17 e a alínea "b' do inciso lI, do artigo 37, todos do Regulamento aprovado pelo Decreta número 68.153, de 1° de feverei-ro de 1971.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
154° da Independência o 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen.
Alysson paulinelli
João Paulo dos Reíe Velloso

ESTATUTOS DA EMPRESA BRA-

SILEIRA DE ASSrSTíi:NCIA T:ÊCRURAL

NICA E EXTENSAO
EMBRATER.

CAPíTULO I

Da Denominação e eereononauae
Jurídica

Art. 1° A Empresa Brastleíra de
Assistência Técnica e E xtensão Ru ~
ral - EMBRATER, Instituída com
fundamento na Lei nv Ô, 126, de 6 de
novembro de 1974, é uma. empresa
pública, vinculada ao .\.flr:.lstério da
Agricultura, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, nos termos do
artigo 5°, inciso lI, do
Decreto-lei
n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967, a
qual se regerá pela referida Lei, pelos presentes Estatutos e pelas normas
de direito aplicáveis.
CAPÍTULO Ir

Da Sede, Foro e Duração

Art , 2° A EMBRATER terá sede
e foro em Brasília, Distrito Federal,
e jurisdição em todo o Pais, podendo
manter estabelecimentos em qualquer
ponto do território nacional, medtante deliberação da Diretoria Executiva

Art. 3° O prazo de duração da
EMBRATER é Indeterminado.
CAPíTULO UI

Dos Objetivos Sociais

Art. 4° São objetivos da
EMBRATER:

.....

I - colaborar com os órgãos competentes do Ministério da Agricultura na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural do Pais;

II - promover, estimular, coordenar e controlar programas de assistência técnica e extensão rural, vi ~
sando à difusão de
conhecimentos
cientificas, de natureza técnica. econômica e social, necessários ao desenvolvimento do setor rural;
UI - estimular e
promover a
descentralização operativa das attvtdades de assistência técnica e extensão rural, mediante integração com
organismos
de objetivos afins, de
âmbito regional, estadual e local, em
relação aos quais exercerá ação de
caráter essencialmente normativo,
programático, de coordenação, acompanhamento e avaliação;

IV - exercer a coordenação técní ~
ca dos programas e projetos de assístêncía técnica e extensão rural, cuja
execução envolva a atuação técnicoadministrativa ou a cooperação flnanceira de órgãos e entidades da administração federal, direta ou indireta,
tendo em vista a compatibilização:
a)
das atividades de
assistência
técnica e extensão rural com os objetivos e metas centrais do Governo,
estabelecidos no Plano Nacional de
Desenvolvimento e, em forma particular, com as prioridades constantes do Plano Setorial de Agricultura
e Abastecimento;
b) de programas e projetos relativos à assistência técnica e extensão
rural, em cuja execução esteja prevista a partícípação técntco-admlmstrattve ou a cooperação fínanoetta de
órgãos e entidades da administração
federal, direta ou indireta, visando a
elidir a duplicação desnecessária de
atividades e evitar a conseqüente
fragmentação de recursos humanos.
técnicos e financeiros.
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Art. 5Q Para a consecução dos seus
objetivos, a EMBRATER
observará

as seguintes diretrizes básicas:

I - compatibilização dos programas de assistência técnica e de extensão rural com o Plano Nacional de
Desenvolvimento;
II - estabelecimento e manutenção de processos de reta-Ionamentc
operacional com as áreas do sístems,
de planejamento setorial, de produção, de abastecimento e de geração
de tecnologia, do Ministério da Agricultura ou a este vlncuiadas, bem
como as entidades orladas nas Unidades da Federação para desenvolvimento de atividades de asstatêncía
técnica e extensão rural;
III - estímulo e apoio ao desenvolvimento, no meio rural, de ações
revestidas de caráter eoucaltvo e.
bem assim, à ação conjunta, entre os
serviços públicos e privados de asststência técnica, de extensá : rural, de
educação, de nutrição e saúde. visando à execução de programas integrados de promoção do homem;
IV - estímulo e apoio ao interrelacionamento entre os
órgãos de
pesquisa agropecuária e os produtores rurais, tanto para identificação
das necessidades destes como para a
transferência de tecnologia gerada e
avaliação de seus efeitos;
V - estimulo
à transferência de
tecnologia agropecuárta
através do
crédito rural e apoio aos organismos
creditícios na aphcaçao eles recursos
financiados e na avaliação dos resultados;
VI - apoio à formação e ao aperfeiçoamento de pessoal especializado
na difusão de tecnologia e na promoção do homem no meio rurar, com a
participação das universidades e de
outros órgãos de enstno ;
VII - adequação '10s programas e
projetos de assistência técnica e extensão rural às prioridades estabelecidas pelo Ministério da Agricultura
para o desenvolvimento Q.) setor rural, de conformidade com as necessidades regionais;

VIII - estímulo, em caráter prioritárío, aos programas !lJS quais a
assistência tecnioa e a extensão rural
estejam associadas ao creutto rural,
,1 provisão de insUU10S, à comercialiaaçào agropecuárta e à organlzaçâo
de produtores;
IX - estabelecimento e manutenção de sistema de acomoanhamento.
avaliação de resultados e controle das
atividades de assistência técnica e
extensão rural;
X - apoio financeiro para desenvolvimento de atividades ce assistência técnica e extensâo curat. diretamente ou em articulação com mecanismos financeiros específicos.

Art. 6° A concessão de apoio fi~
nanceíro de que trata o artigo 5.", da
Lei nv 6.126, de 6 de covembrc de
1974, será disciplinada em convênios
celebrados entre o Ministério da
Agricultura e os Governos das Unidades da Federação Interessadas, a serem implementados mediante contratos firmados entre a &:MHHATER e
as Empresas Estaduais criadas naquelas Unidades, na conformidade e para
os fins do disposto no artigo lo, inciso III, da mesma Lei, e dependerá da
observância, pelas aludidas Empresas,
das seguintes condições cumulativas:
I - adoção de diretrtzes organizacíonaís e de critérios de escolha de
dirigentes semelhantes :;t.JS estatelecidos para a EMBRATER;
II - execução dos respectivos trabalhos em consonância com os sistemas de programação e de controle
técnico e financeiro
fixados
pela
EMBRATER;

In - adequaçâc de sua metodologia de trabalho e de avaliação às normas preconizadas pela i!:M.BRATEH.;
IV - condição de principal instrumento estadual de execução de atividades de assistência técnica e extensão rural.
Parágrafo umco . Os instrumentos
previstos neste artigo poderão estabelecer outras modalídades de cooperação, além do apoio f Jmnceiro Já

143

ATOS DO PODER EXECUTIVO

referido, inclusive a participação societária da EMBRATER nas Empresas Estaduais de Asslstên-üa Técnica
e Extensàc Rural, a cessão de bens
móveis e imóveis a ela oertencentes
ou sob sua admtnistraçào '3 n alocaçâo de pessoa. eaoecia.tzado necessário ao desempenho -ías attvídadee
a cargo das aludínas Empresas.
Art. 7° Poderão integrar-se
ao
Sistema Brasileiro
de
Assistência
Técnica e Extensão Rural, mediante
credenciamento pela
EMBRATER,>
além das empresas refer-idas no artigo 5°, da Lei n'' 6.126, de 'l de novembro de 1974, empresas privadas e órgãos associativos que se dedicam as
técnica. e
atividades de assistência
extensão rural.
§
10 Compete
à
EMBRATER
coordenar, disciplinar e õscaliaar- as
atividades das entidades ce que trata este artigo.
§ 2° A EMBRATER manterá um
serviço de cadastro das entidades
credenciadas, com vista ao cumprimento do disposto no parágrafo anterior.
Art. 8° Observados os principlos
estabelecidos na Lei na 5 126, de 6 de
novembro de 1974 e respectiva regulamentação, à EMBRATER é facultado
celebrar contratos com ór.rãos e entidades, públicas e privadas, objetlvando organizar a prestação de serviços
de assistência técnica e 'extensão rural a grupos de produtores. estrategicamente considerados ímpcr tantes
para a consecução elos objetivos cclimados nas políticas de desenvolvimento agrícola do País.
CAPíTULO IV

Do Capital Social

Art. 9° O capital InICIal da .....
EMBRATER será representado pelo
valor dos bens móveis ::' imóveis de
propriedade da União, sub i' administração do Mirustérío da Agricultura,
transferidos à Empresa 1')1);5 termos do
artigo 6", da Lei nv 6.126-74 no mon-

tente e na forma a serem estabelecidos por decreto.
Art. 10. A revisão do capital inicial da EMBRA TER po.íora ser processada após a avaliação dos bens
que foram incorporados a seu patri..
mônio, na conformidade do disposto
no artigo 60 , da Lei na Ci.126, de 6 de
novembro de 1974.
Art. 11. Por ato do Poder Executivo poderá ser autortaao. o aumento do capital da EMBRATER,
mediante:
I participação de outras pessoas
jurídicas de direito público interno,
bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mantidos 51%
(cinqüenta e
um por cento) do capital na p1'Oprredade da União;
11 - incorporação de lucros, reservas e de outros recursos que a União
destinar para esse fim;
!II - correção monetária e reavaliação do ativo.
CAPÍTULO V

Dos Reoursos Ftnancetros

Art. 12. Constituem recursos financeiros da EMBRATER:
I - as transferências consignadas
nos orçamentos anuais e plurianuais
da União;
II - os recursos provenientes de
convênios, contratos e 'ajustes,
In - os créditos
oreamentárfos
abertos em seu favor;
IV - os recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão, em
espécie, de bens e direitos,
V - a renda de bens patrimoniais;
VI - os recursos de operação de
crédito, assim entendidos os cecorrentes de empréstimos e Imaneiamentos obtidos pela EMBRATER,
VII - as doações que lhe forem
feitas;
VIII - os recursos provententes, de
fundos existentes ou a serem criados,
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destinados a promover o aumento da
produção e produtividade agrícolas e
a melhoria das condições de vida no
meio rural;
IX - receitas operacionais;
X - outras receitas.
CAPÍTULO VI

Da Aaminístraçõo

Art. 13. A EMBRATER será. administrada por uma Diretoria, compos-

ta de um Presidente e dOIS Diretores,
sem designação específica, nomeados
pelo Presidente da República, por um
período de 4 (quatro) anos,

podendo

ser reconduzidos.
Parágrafo único. A escolha
dos
dirigentes de que trata este nrbtgo.
deverá recair em técnicos brasileiros,
de nível universitário, de comprovada
experlêncía administrativa ou notórios conhecimentos das atividades
desenvolvidas pela EMBRATER.
Art. 14. A estrutura da
.
EMBRATER e as funções dos órgãos
que a compõem serão deflnldas em
Manuais aprovados pela Diretoria da
Empresa.
Art. 15. A remuneração e as demais vantagens do Presidente e doe
Diretores serão fixadas pelo Ministro de Estado da Agricultura, na conformidade do disposto no artigo 25,
parágrafo único, alínea "f'. do Decreto-lei n- 200, de 25 de fevereiro de
1967.
CAPíTULO VII

Da Competência da

Diretoria

Art. 16. A Diretoria da
.
EMBRATER cabe, em nível superior,
a organização, a orientaçâc, a coordenação, o controle e a avaliação das
atividades da Empresa, competindolhe especificamente:
I - fixar as políticas de ação da
Empresa e estabelecer as normas
operacionais que regerão suas atividades;
II - adotar providências visando
a estimular a criação de organismos
de assistência técnica e extensão rural nas diversas Unidades
da Federação, observando as normas legais
e regulamentares pertinentes;

III - definir e disciplinar os lnstrumentos de integração que entenda.
estabelecer para melhor articulação
da EMBRATER com organismos de
objetivos afins, inclusive de saúde e
educação;
IV - estabelecer normas visando a
regular o relacionamento da Empresa com as entidades criadas nas Unidades da Federação para desenvolvimento de atividades de assistência
técnica e extensão rural, notadamente quanto:
a) à programação de atividades;
b) à comprovação da aplicação de
origem rerecursos financeiros de
deral;
c) ao acompanhamento das respectivas atividades;
d) à avaliação dos resultados alcançados.
V - apreciar e submeter à Comissão Nacional
de
Pesquisa Agropecuária e de Assistência Técnica e
Extensão Rural - COMPATEH., os
programas anuais e plurianuais da
EMBRATER, bem como os respectivos orçamentos;
VI - opinar sobre
programas o:::
projetos de assistência teemca e extensão rural, cuja execução envolva
a atuação técmco-admíntstratlva ou
a cooperação financeira c.e órgãos e
entidades da administração federal,
direta ou indireta;
VII - deliberar sobre os subprcgramas e projetos, bem como suas
propostas orçamentárias, elaborados
par entidades a que a EMBRATER
conceda apoio técnico e Ilnanceiro ou
a que venha a se associar, mediante
participação no respectivo capital
social;

VIII - criar e estabelecer normas
para operacionalizar os mecanismos
necessários à articulação com outros
serviços do Poder Público e do setor
privado, especialmente os referentes
à pesquisa agropecuária, ao crédito
rural, à provisão de insumos. comercialização de produtos agropecuários
e às organizações de produtores:
IX - propor ao Ministre de Estado
da Agricultura a alienação de bens
Imóveis da Empresa;
X - autorizar a contratação
serviços de auditoria;

de
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XI - elaborar e submeter. à aprovação do Ministro de Estado da
Agricultura os quadros ce
pessoal,
tabelas de remuneração e demais
vantagens;
XII - aprovar critérios e normas
de - administração do pessoal;
XIII - aprovar a ceiebraçãc de
convênios, contratos e ajustes;
XIV - designar substitutos dos
Diretores.
Art. 17. A Diretoria' deliberará
por maioria de votos de todos os seus
membros.
CAPíTULO VIII

Do Presidente e dos Diretores

Art. 18. Compete ao

Presidente

da EMBRATER:

I - representar a Empresa em
JUÍzo ou fora dele e constituir procuradores;
II - dirigir, coordenar e controlar
as atividades técnicas e administrativas da Empresa, praticando todos
os atos inerentes à respectiva gestão.
inclusive a movimentação de contas
bancárias;
III - participar das reuniões da
COMPATER e fazer
cumprir suas
deliberações;
IV - cumprir e fazer cumprir as
normas em vigor na Empresa, emanadas da Diretoria;
V - atribuir responsabilidades específicas aos Diretores, prmcípalmente no que concerne à coordenação e
supervisão de atividades previstas
nos objetivos e na orgamz.•ção técnico-administrativa da EMBRATER;
VI - designar o Diretor
que o
substituirá em seus ímpeoimentos,
VII - admitir, promover, licenciar,
aplicar penalidades,
transferir. remover e dispensar empregados;
VIII - assinar ou delegar poderes
para a assinatura de ccnvêntos. contratos e ajustes;
IX - encaminhar aos órgãos competentes da Empresa, do Ministério
da Agricultura, e a outros órgãos governamentais, os documentos e as
informações para efeito de acompanhamento da execução das atividades
da EMBRATER, especialmente:
a) Planos Anuais e Plurianuais de
Trabalho;
b) comprovação de
aplicação de
recursos;

c) relatórios de atividades e resultados alcançados;
d) avaliação de resultados.
X - submeter ao Ministre de Estado da Agricultura, até 15 de março
seguinte, a prestação de contas do
exercício findo, acompanhada da
decisão da Diretoria e do pronunciamento do Conselho Fiscal.
Art. 19. Os Diretores, dentro de
sua área de atuação, deverão elaborar
e submeter ao Presidente os projetos
de atos e de normas cujo exame e
aprovação sejam de co'npetêncía da
Diretoria.
Art. 20. A competência para movimentação de contas bancarias,
quando delegada pelo Presidente, será
sempre exercida, em conjunto, por
um Diretor da Empresa ~ o dirigente
da Unidade de Administração, ou por
este e outra pessoa, expressamente
autorizada pela Diretoria.
cAPíTULO IX

Do Pessoal

Art. 21. O regime jurídico do
pessoal da EMBRATER será o da
Consolidação das Leis do Trabalho e
respectiva legislação complementar.
Parágrafo único. Enquanto no exercicio do cargo, aos membros da Diretoria da EMBRATER são estendidos os deveres' e direitos inerentes ao
regime jurídico de que trata este artigo.

Art. 22. A remuneraçao do pessoal
da EMBRATER procurara acompanhar os níveis do mercado de trabalho, respeitada a Iegíslação vigente.
Art. 23. Todo o pessoal técnico e
administrativo da EMBRATER será
submetido periodicamente a uma avaliação de desempenho, visando a medir a melhoria alcançada pelo servidor e os impactos por ele gerados em
beneficio da Empresa.
Parágrafo único. A avaliação de
que trata este artigo será realizada
através de critérios a serem aprovados pela Diretoria.
Art. 24. Em todos os contratos de
trabalho, firmados pela ~1BRA'I'ER,.
será consignado que o empregado admitido poderá ser transferido para
qualquer ponto do território nactonai, de acordo com as necesaldades
do serviço.
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CAPÍTULO

X

Do exercício soc:zal
Art. 25. O exercício social da ...
EMBRATER correspcnderá ao ano
civil, levantando, obrigatoriamente, o
seu balanço, em 31 de dezembro de
cada ano, para todos os fins de direito.
Art. 26. Os resultados apurados em
balanço terão a destínaçáo que o Minístro de Estado da Agricultura determinar, estabelecida, -íesde Iogo,
prioridade para sua uttnzaçán no aumento de capital da Empresa.
Parágrafo único. lt vedada a utili-

zação dos recursos a que se refere este artigo para concessões de qualquer
tipo de gratificação ao pessoal da
EMBRATER.
CAPÍTULO

XI

Do Conselho z;'t.scal

Art. 27. O Conselho Fi3cal da
EDJIBRATZR será const-tuído de 3

<três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, de reputação ilibada e re~
conhecida capacidade, .íes.gnadoa pelo Mimstro de Estado da. Agricultura, pelo prazo de 1 (um) ano, admitida a recondução.
Parágrafo único. A remuneração
dos membros do Conselho Fiscal será
fixada pelo Ministro de ~tado da
Agricultura.
Art. 28. Ao Conselho .e'Iseal compete:
I examinar os balanços, relatórios financeiros e prestações de ccntas da EMBRAI'ER, restàtulndc-os 9.0
Presidente, com o respectivo pronunciamento;
n - acompanhar a execução fínanceíra e orçamentária da
.
ErvIBRATER, podendo examinar 1i~
vros e documentos e reqtnsrtar Informações;
IH - art.ícular-se com órgãos de
auditorta contratados pela ........•
EMBRATER. facilitando-lhes o acesso
aos documentos relativos à aplicação
de recursos, relatórios financeiros e
prestações de contas;
IV - oferecer parecer às propostas
de aumento do capital social.
CAPÍTULO

XII

Das dzsposições tinai3
e transitórias

Art. 29. :É: vedado a EMBRATER
conceder rínanciamentos.

Art. 30. Estes Estatuto:> poderão
ser alterados, ouvida a COMPATER,
por proposta da Du-etorta ao Ministro de Estado da Agrtcurtura que, se
concordar com as rerormutações sugeridas, as submeterá á consiueraçâo do
Presidente da República.
Art. ::11. Independentemente do
disposto no artigo 69 destes Estatutos,
e enquanto nâc forem ortadas Empresas Estaduais de Asststéucta 'I'écnica e Extensão Rural, pelos Governos das respectivas Unidades da Pederação, a EMBRATER poderá. prestar apoio têcnicoe rínanceíro às Associações de Crédito e Assrstêncía Rural integrantes do Sistema Brasileiro
de Extensao Rural, Inciustve mediante transferência de reCUr5QS oriundos
do Orçamento da União, destinados
à execução de atividades de assistência técnica e extensão ......iral
Art. 32. Em caso de extinção da
EMBRATER, seus bens e direitos,
atendidos os encargos e responsabilidades assumidos, reverterão ao patrimônio da União e das pessoas jurídlcas que participaram dos aumentos de
Capital, proporcionalmente à respectiva integralização.
DECRETO

N9 75.374
FEVEREIRO DE

- DE 14 DE
1975

Aprova os novos Estatutos da Empresa Brasileira de Pesquisa AgropeCUária _ EMBRAPA e dá oatrae providblcias.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens In e V, da.
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Ficam eorovecoe os noves
Estatutos da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuarta .,- EMBRAPA,
que a este acompanham.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubucaeâo, revogados o artígu 19 do Decreto número
72.020. de 28 de março de 1&73, e demais disposições em contrario.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson PaulZnelli
João Paulo dos Reis fTelloso
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ESTATUTOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPK·
CUARIA - EMBRAPA
CAPíTULO

I

Da aenomtnaçáo e persononaaae
jurtdtca

Art. 1 A Empresa Brasileiru de
pesquisa Agropecuária - EMBRAPA,
ínstítuída com rundamentc na LeI
nv 5.851,' de 7 de .dezembro de 19'i~,
através do Decreto n.e 'J2.ú20, de 28
de março de 1973, e regtstrada na
Junta Comercial do Distrito Federal
sob o nv 03.826··73, é uma, Empresa
Púbüca víneuíada ao Mmtstérto da
AgriCUl'tura, dotada de personalidade
jurid.ca de direito privado, com. patrimônio propno, autonomia admtmstrativa e financeira, nos termos do
artigo 5.°, inciso rr, do Decteto-Iet número 200, de 25 de fevereiro de ,1967,
sendo regida pela referida Lei numero 5.851, por dísposítivos constantes
da Lei nc 6.126, de 6 de novembro de
1974, por estes Estatutos e demais
normas de direito aplícaveía.

EXECUTIVO
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atividades de pesquisa agropecuária
de interesse regional, estadua, e tocal, mediante integração com organismos de objetivos afins atuantes naquelas áreas, em relação aos quais
exercerá ação de caráter essencialmente normativo, programático, de
coordenação, acompanhamento e avaJíaçâo;

ç

CAPÍTULO

rr

,

Da sede, toro e duraçt!o

Art. 29 A EMBRAP A tem sede e
foro em Brasília, Distrito Federal, e
jurisdição em todo o Território Nacional, podendo estabelecer órgãos de
âmbito regional, estadual e local, por
deliberação da Diretoria Executiva.
Art. 3º O prazo de duração da ".
EMBRAPA é indeterminado.
CAPÍTULO

Dos objetivos

III

socuus

Art. 49 São objetivos da gmbrapa:
planejar, supervisionar, orientar, controlar e executar ou premever a execução de atividades de pesquisa agropecuária, COm o objetivo de
produzir conhecimento e tecnologia a
serem empregados no deaenvolvimento da agricultura nacional;
II - apoiar técnica e adrmnístratdvamente os órgãos e entidades do
Poder Executivo, ou organismos a ele
víncutaoos, com atríbmcões de formulaçào, orientação e coordenação da
pontíca de ciência e tecnotogla relativa ao setor agrícola;
111 - estimular e promover a descentralização operativa referente às
I -

exercer a coordenação técnidos programas e projetos de pesquísa agropecuária, cuja execução enVOlva a atuação téenícc-adnunistratfva ou a cooperação financeira. de 61'gaos e entidades da adnunístraçãa federal, direta ou Indireta, tendo em
vista a compatibilização:
IV -

C:;I,

a) das atividades de pesquisa agropecuáría com os objetives e metas
centrais do Governo, estabelecíuos no
Plano Nacional de Desenvolvimento e,
em forma particular, com as prioridades constantes do Plano Setorial de
Agricultura e Abastecimento,
b) de programas e projetos relattvos à pesquisa agropecuária, em cuja
execução esteja prevista a participaçao técmcc-admímstratí va ou a cooperação financeira de órgãos e entidades da administração federal, direta ou indireta, visando a e-lidir a uuplícaçâo desnecessária de atividades e
evitar a conseqüente fragmentação de
recursos humanos, técnicos e nnanceuos.

Parágrafo único. As pesquisas de
que trata o inciso I deste artigo
abrangem os conheeímentcu das ciências agronômicas e veterinàrías, assim corno da sociologia e economia rU~
raãs e da tecnologia de produtos
agropecuártos, podendo, ainda. em
cooperação com as entídaden próprias,
estender-se a assun~os íforestaía, de
pesca, de meteorología e outros compreendidos nas áreas de atuação do
Ministério da Agricultura.
Art, 59 Para consecução de suas finalidades, deverá a EMBRAPA, especíalmente:
I - manter estreita artrculaçâo com
a Empresa Brasileira de Assistência
'I'écmca e Extensão Rural - ..... ,.
EM.BRATER e COm os mecanismos
criados em Unidades da Pederaçâo,
peros respectivos Governos, para cxeeuçâo de atrvidades de assístêncía
técnica e extensão rural, além de outros serviços públicos e privados de
assistência técnica, para ercitos de êu-
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russo de tecnologia e de obtenção de
apoio às atividades de pesquisa;

II _ colaborar com entidades públicas, federais e estaduais, que se

dediquem à pesquisa agropecuária, vi~
sando à harmonizaçâo .íe programas;

TIl - articular-se com entidades de
direito privado, notadamente as que
congreguem produtores rurais, para
execução de trabalhos de pesquisa
agropecuarta, mediante instrumentos
jurídícoa-adequados ;

IV - evitar duplicação de investimentos na execução de atividades ele
pesquisa, mediante a sístemàtíca mobilização da capacidade já instalada
em outras áreas, especíarmente nas
Universidades e em organismos governamcntais ou estaduais;
V - promover e apoiar a formação
e o aperfeiçoamento de pessoal especializado nos vários tipos de pesquisa
a que deve dedicar-se, oem como realizar o treinamento sistemático de seu
pessoal técnico e administrativo.
VI - conceder apoio financeiro para atividades de pesquisa, díretamente ou em articulação com mecanismos
especmcoa.
Art. 6'1 A concessão do apoio financeiro de que trata o artigo 5Q da
Lei nv 6.126, de 6 de novembro de
1974, será dísclplínada em convênios
celebradas entre o Mtmstérío da Agricultura e (.3 Governos das unidades
da Pederação interessadas, a serem
ímptementaaos mediante contratos
firmados entre a EMBRAPA e as Empresas Estaduais criadas naquelas
Unidades, na conformidade e para os
fins do nlspostc no artigo 1Q, inciso
III, da mesma Lei, e dependerá do
preenchimento, pelas arudtdas Empresas. das seguintes condições cumulativas:
I - adoção de diretrizes organizacionais e de critérios de escolha de
dirigentes semelhantes tOS estahelecídos em relação à EM:BRAPA;
II - execução dos respectivos trabalhos em consonância com os sistemas de programação e de controle
técnico e financeiro fixados pela ... ,
EMBRAPA;

In - adequação da metodologia de
trabalho e de avaliação às normas
preconizadas pela EMBRAPA;

IV - condição de principal instrumento estadual de pesquisa agropecuária.

Parágratc unico . Os instrumentos
previstos neste artigo poderão estabelecer outras modalidades de cooperação, além do apoio financeiro já referido, inclusive a participação socíetàría da EM BRAPA nas Empresas
Estaduais de Pesquisa Agropecuária,
a cessão de bens móveis e imóveis a
ela pertencentes ou sob sua administração e a alocação de pessoal e."'pectalízado necessário ao desempenho
das atividades a cargo úaa aluuídas
Empresas.
Art. 79 Sem prejuízo «e sua atuação de natureza executiva, a
.
ENIBRAPA poderá delegar, às Empresas Estaduais referidas no artigo
anterior, a execução de atividades de
pesquisa agropecuária, de Interesse
da Unidade da Pederaçác em que se
situem e no âmbito territorial de cada Uma, exercendo sobre essas entidades ação de caráter normativo,
programático, de coordenação e de
acompanhamento e avanação de resultados, na conformidade do que for
estabelecido em convênio ou ajusta.
Parágrafo único. Medíaate designação em cada caso, e de conformidade
com o que for estatuído nos instrumentos contratuais de que trata o artigo 69, ou na programação deles resultante, as Empresas Estaduais poderão executar atívídades de pesquisa que visem a emprestar colaboração direta às unidades -te pesquisa da
EMBRAPA na geração de tecnologia
a seu cargo.
Art. 8Q No planejamento, na programação e no orçamento da
.
EMBRAPA serão observadas as seguintes diretrizes básicas:
I - a política traçada pela .. '.'.
COMPATER para a formulação de
planos e programas plurtanuaís do se~
tor de pesquisa agropecuàría:
II _ elaboração de Planos Setoriais
e Programas Plurianuais e Anuais em
consonância com o que consta do Plano Nacional de Desenvolvímentc COm
a política governamental de ciência e
tecnologia e com as prtondades estabelecidas no Plano Setorial de Agricultura e Abastecimento, submetendoos à apreciação da COMPATER;
III - adequação dos subprogramas,
projetos e atividades aos programas
de pesquisa agropecuária aprovados;
IV _ revisão de SUa programação
em face da avaliação de programas
anteriores e dos em andamento;
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v - observância, na elaboração de
planos, programas, projetos c atividades, da situação de cada região no
que se refere a recursos produtivos,
Inclusive quanto às diferenciações
sub-regionais;
participação lias unidades
VI
operativas na etaboraçãc dos projetos
e atividades, bem como no fornecimento de subsidias à elaboração dos
Planos e Programas da EMBRAPA;
VII - articulação com outros 61'gãos ou entidades publicas ou privadas, que se dediquem às atividades de
pesquisa, objetivando evitai paralelismo ou dispersão de esforços e recursos:
VIII - elaboração dos programas
anuais e seus respectivos orçamentos,
respeitados os Programas Plurianuais
aprovados, submetendo-os à
.
COMPATER;

IX - acompanhamento e avaliação
da execução dos programas em vários
níveis, a fim de ser vertncado o respectivo cumprimento, bem como o
montante dos custos reais íncorrídos
e a eficácia dos processos adotados;
X - integração, a nível regional e
na.Clo~al, das atividades de pesquisa,
prtncípalmente por produto ou recur-

sos.

CAPíTULO

rv

Do capital soclal

Art. 9Q O capital ínrcial da
EMBRAPA

é de

.

Cr$ 200. OO~. 000,00

(duzentos milhões de cruzeiros) pertencente integralmente :\ União.
Parágrafo único. A r-evisão do capital inicial de que trata este artigo
poderá ser processada após a avaliação e incorporação ao seu património
dos bens móveis e Imóveis referidos
no artigo 3Q da Lei n9 5.851, de 7 de
dezembro de 1972.
Art. 10. Por ato do Puder Executivo poderá ser autorizado o aumento
do capital da EMBRAPA, mediante:
I - participação de outras pessoas
de direito público interno, bem como
de entidades da Admíntstraçâc Indireta da União, dos msteaos, do Distrito Federal e dos Munícipíos. mantidos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital na propriedade da
Uniâo;
II - incorporação de lucros, reservas e de outros recursos que a União
destinar para esse fim;
m - reavaliação do ativo.

CAPíTULO

V

Dos recursos nnomceiros
Art. 11. Constituem recursos financeiros da EMBRAPA:
I - a contribuição do Instituto Nacional de colonização e Reforma
Agrária
INCRA, pata pesquisas
agropecuárias, fixada pelo Mfníst.rc
de Estado da Agricultura, até o limite de 5% (cinco por cento) da reoeíta orçamentária anual da autarquia;
II - os dividendos que couberem à
União no Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S.A. - BNCC. na Companhia Brasileira de A..tmentos
COBAL e na Companhia Brasileira
de Armazenamento CIBRAZElVI,
até o limite de 10% (dez por cento)
do respectivo lucro Iíquído anual apurado;
III - os recursos provenientes de
convênios, ajustes ou contratos de
prestação de serviços;
IV - as dotações consignadas na
orçamento geral da União,
V _ os créditos abertos em seu favor;
VI - os recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão em
espécie, de bens e direitos;
VII - a renda de bens patrimoniais;
VIII - os recursos de operações de
crédito, assim entendidos os decorrentes de empréstimos e fmanciamentos obtidos pela EMBRAPA,
IX - ,./,8 doações que lhe forem feitas;
X - receitas operactonats;
XI - quaisquer outras modalidades
de receita.
Parágrafo único. A eontrrbuíçâc e
os dividendos a que se referem os
itens I e II deste artigo serão creditados diretamente à EMBRAPA, em
parcelas mensais, iguais e sucessivas,
da seguinte forma:
a) a partir de 1973, a c.ontribuição
referida no item I; e
b) a partir da data -íe dístrlbuíçâo,
os dividendos referidos no item n.
CAi'íTULO

VI

Da administração e orçcnteaçuo yerat
Al"t. 12. A EMBRA.PA será administrada por uma Díretorta Executtva,
composta de um Presidente e 3 (três)
DIretores, sem designação especifica,
nomeados por um periodo de 4 (qaa-
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tro) anos, pelo Presidente da República, podendo ser recouduzidos ,
Parágrafo único. A escolha dos di-

rigentes de que trata ...este artigo deverá recair em técnicos brasileiros, de
nível universitário, com· comprovada
experiência admínístratlva ou notórios
conhecimentos das atividades desenvolvidas pela EMBRAP s.
Art. 13. A remuneração e as demais vantagens do Presidente e dos
Diretores serão fixadas pelo Ministro
de Estado da Agricultura, na conformidade do disposto no artigo 26, parágrafo uníco, alínea "f", do Decreto-lei nl? 200, de 25 de fevereiro de
1967.
Art. 14. A estrutura oástea da
EM:BRAPA compreendera:
I - órgãos da Admtnlstraçâo Superior, integrados pela Diretoria Executiva e por Unidades Centrais. competindo-lhes o planejamento, a supervisão, a coordenação e o controle das
atividades compreendidas nos objetivos da Empresa, além da formulação
e do estabelecimento das respectivas
politicas;
II - órgãos Descentraüzados, constituidos pelas unidades de coordenação, a níveis regional e estadual e pelas unidades de execuçeo, de âmbito
nacional e estadual, competindo-lhes
desempenhar, conforme o caso e nas
respetcívas áreas de atuação, funções
doe coordenação, programação e execução, no que concernc às atrvldadesfim da Empresa.
Parágrafo único. A estrutura da ..
EMBRAPA e as funções dos órgãos
que a compõem serão definidas em
Manuais aprovados pela Dlretorta
Executiva.
CAPÍTULO

VII

Da Diretoria Executiva

Art. 15. A Diretoria Executiv:t cabe,
a nível superior, a organização, a 01'1entação, a coordenação, o controle e
a avaliação das atividades da Empresa, competindo-lhe especificamente:
I - fixar as políticas de ação da
Empresa e estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades;
II - criar e estabelecer normas
para operacionalizar os mecanismos
necessários à articulação com as entidades oficiais de assistência técníca e extensão rural e com outros

serviços do Poder Públíco e do setor
privado, para efeitos de difusão de
tecnologia e de obtenção de apoio às
atividades de pesquisa;
III - elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Agricultura os quadros de pessoal, tabelas de remuneração e demais vantagens'
IV - adotar providências obletívando estimular a criação de cmoreaas
de pesquisa agropecuária nas diversas
Unidades da Federação, observadas
as normas legais e regulamentares
pertinentes;
V promover a compatibilização
dos subprogramas, projetos e atividades e as propostas orçamentárias
oriundas dos órgãos centrais e das
unidades descentralizadas, objetlvando a elaboração dos programas de
trabalho anuais, plurianuais e especiais da EMBRAPA, bem como os respectlvcs orçamentos-programa:
VI ~ apreciar e submeter à
.
COMPATER os programas anuais e
plurianuais da EMBRAPA, bem como
os respectivos orçamentos;
VII - deliberar sobre os subprogramas e projetos, bem corno suas
propostas orçamentárias, elaborados
por entidades a que a EMBRAPA conceda apoio técnico e fmanaerro ou a
que venha a se associar, mediante
participação no respetcívo capital social;
VIII - opinar sobre programas e
projetos de pesquisa agropecuária,
cUJa execução envolva a atuaç~ técnico-administrativa ou a cooperação
financeira de órgãos e entidades da
administração federal, direta e indireta,
IX - formular o Plano de Pesqutsa Agropecuária, submetendo-o a ....
COMPATER para a devida compatíbtlízaçâo com o Plano Setorial do Ministério da Agricultura,
X - aprovar a tabela de remuneração relativa à prestação de serviços
pela EMBRAPA;
XI - promover a captação interna
e externa de recursos financeiros dest1nados à execução de atividades de
pesquisa agropecuária, respeitadas as
exigências legais;
XII - autorizar a locação c oneração de bens da Empresa, e propor
a alienacâc de bens imóveis da ....
EMBRAPA;

XIII - autorizar a contrataçáo de
serviços de auditoria: •
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XIV fazer proposições de aumento do capital da EMBRAPA, a serem submetidas à aprovação do Ministro de Estado da Agricultura;
XV - conceder licença a05 membros da Diretoria e designar substituto para quaisquer deles, em caso de
licença ou de vacância, nesta última
hipótese até nomeação do novo
ocupante do cargo;
XVI - propor alteração dos Esta-

tutos.

Art. 16. A Diretoria Executiva deIíberará por maioria de votos de todos os seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
CAPÍTULO VIII

Do Presidente e dos Diretores
Art. 17. Compete ao Presidente:
I - representar a Empresa em
juízo ou fora dele e constituir procuradores:
II - dirigir, coordenar e controlar
as atividades técnicas e administrativas da Empresa, praticando todos Os
atos inerentes à respectiva gestão;
III - participar das reuniões da
COMPATER e presidir as reunrôes da
Diretoria Executiva da EMBRAPA;
IV - cumprir e fazer cumprir as
normas em vigor na Empresa e aquelas emanadas da COMPAT~R;
V ~ atribuir responsabilidades específicas aos Diretores da Empresa,
supervisionando-lhes o respectivo trabalho, principalmente no que concerne à coordenação e supervisão de atividades previstas nos objetivos e r.a
organização técnlco-admínstrativa da
EMBRAPA;

VI - designar o Diretor que o
substituirá em seus impedimentos
ocasionais, como também o substituto
de qualquer outro Diretor, ressalvado
o disposto no artigo 15, XV, destes
Estatutos;
VII - admitir, promover, designar,
licenciar, transferir, remover e dispensar empregados, bem como aplícar-Ihes penalidades disciplinares;
VIII - assinar ou delegar poderes
para assinatura de convênios, ajustes e rontratos;
IX - encaminhar aos órgãos competentes do Ministério da Agricultura e de outras áreas governamentais
os relatórios, documentos e informações que devam ser apresentados,

para efeito de acompanhamento das
atividades da EMBRAPA, de conformidade com o artigo 26 e Parágrafo
Único do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967;
X - submeter ao Ministro de Estado da Agricultura; até 15 de março do ano seguinte, a prestação de
contas do exercício findo, acompanhada de pronunciamento da Díretorra
Executiva e do parecer do Conselho
Fiscal.
Art. 18. Os Diretores, dentro de sua
área de atuação, deverãovelaborar e
submeter ao Presidente os projetos de
atos e de normas cujo exame e aprovação sejam da competência da Diretoria Executiva.
Art. 19. A abertura de contas bancárias. em nome da .EMBRAPA, e a
respectiva movimentação mediante
assinatura de cheques, endossos e 01dens de pagamento, assim como
a
emissão aceitação e endosso de títulos de crédito, constituem atos da
competência privativa do Presidente,
que poderá delegar tal atrlbuíção, total ou parcialmente, a Diretores ea
Empresa ou a procuradores especialmente constituídos com esse fim específico.
§ 1'" A delegação prevista neste artigo, quando não recair em membro
da Diretoria Executiva, deverá se-r
exercida, em conjunto, por dois empregados da Empresa, sendo um deles, preferentemente, dirigente de
unidade central ou descentralizada.

§ 2'" Para os fins do disposto no
parágrafo anterior, equiparam-se aos
empregados da Empresa os servidores
públícos a seu serviço.
CAPíTULo IX

Do Pessoal
Art. 20. O regime jurídico do pessoal da EMBRAPA será o da Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar.

Parágrafo único.
Enquanto no
exercício do cargo aos membros da
Diretoria Executiva são estendidos os
deveres e direitos inerentes ao regime jurídico de que trata este artigo.
Art. 21. A remuneração do pessoal
da EMBRAPA procurará acompanhar
os níveis do mercado de trabalho, reSpeitada a legislação vigente.
~
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Art. 22. Todo o pessoal técnico e
administratlvo da EMBRAPA será

submetido a periódica avaliação de
desempenho, visando a medir a melhoria alcançada pelo servidor e os
impactos por ele geradoe: em benefício da Empresa.
Parágrafo único. A a valíação de
que trata este artigo será realizada
através de critérios a serem aprovados pela Diretoria Executiva.

Art. 23. Em todos os contratos «e

trabalho, firmados pela ElVIBRAPA.
será consignado que o empregado ad-

mitido poderá ser transfertdc para
qualquer ponto do território nacional
de acordo com as necessidades do servlço,
CAPíTULO X

Do Exercício Social

Art. 24. O exercício social corresponderá ao ano civil.
Art. 25. A EMBRAPA levantará,
obrigatoriamente, seu balanço geral a
31 de dezembro de acada ano, para
todos os fins de direito.

Art. 26. Os resultados apurados em
balanço terão a destinação que o Ministro de Estado da Agricultura estabelecer, fixada, desde logo, prioridade para a sua utilízaçâo no aumento de capital da EMBRAPA.
Parágrafo único. E' vedada a utilização dos recursos a que se refere
este atrlgo para a concesão de qualquer tipo de gratificação ao pessoal
da EMBRAPA.
CAPíTULo XI

Do Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fisca.1 será.
constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, de reputação ilibada e reconhecida capacidade, designados pelo Ministro de Estado
da Agricultura, pelo prazo de 1 (um)
ano, admitida a recondução por mais
1 (um) ano.
§ 10 A retribuição cios membros do

Conselho Fiscal será fixada pelo Ministro de Estado da Agricultura.
§ 2° Perderão o mandato os membros do Conselho Fiscal que, sem mo-

tivo justificado, deixarem de comparecer a 3 (três) reuniões.
Art. 28. Ao Conselho Fiscal compete:
I - examinar os balanços relatórios
e prestações de contas da EMBRAPA
restituindo-os ao Presidente, com o
respectivo parecer;
II - acompanhar a execução financeira e orçamentária da
.
EMBRAPA, podendo examinar livros
ou quaisquer elementos e requisitar
informações;
III - articular-se com os auditores
contratados pela EMBRAPA, facilitando-lhes o acesso aos documentos
relativos à aplicação de recursos, relatórios financeiros e prestações de
contas:
IV - pronunciar-se sobre assuntos
de fiscalização que lhe forem submetidos pelo Presidente ou pela Diretoria Executiva;
V - manifestar-se sobre propostas
de aumento do capital socíar.
CAPÍTULO

XII

Das Disposições Finais

Art. 29.}j: vedado à EMBRAPA
conceder financiamentos.

Art. 30. A alienação de bens imóveis dependerá de autorização do Ministro de Estado da Agricultura, mediante proposta da Diretoria Executiva da EMBRAPA.
Art. 31. Os membros da Diretoria
Executiva da EMBRAPA, ao assumirem os respectivos cargos, prestarão
declaração de bens.
Art. 32. Em caro de extíncâo da
E.lVIBRAPA, seus bens e direitos,
atendidos os encargos e responsabilidades assumidos, reverterão ao patrimônio da União e ao das pessoas
jurídicas que participaram dos aumentos de capital, proporcionalmente
à respectiva integralização.
Art. 33. Estes Estatutos poderão ser
alterados por proposta da Diretoria
Executiva ao Ministro de l!latado da
Agricultura que, se concordar com as
refcrmulações sugeridas, as submeterá à consideração do Presidente da
República.
~
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DECRETO N.? 75.375 - DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1975
Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, imóvel rural situado no Município de João Pinheiro, Estado de Minas Gerais
compreendido na área prioritária
de emergência para fins de Reforma Agrária, de que tratam os Decretos ns. 56.795, de 27 de agosto (te
1965, 58.716, de 24 de junho de
1966, 66.034, de 31 de aezembro de
1969 e 72.381, de 19 de junho de

1973.

O Presidente da República ,
usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item lI! e 161, §
2.°, da Constituição, e nos termos dos
artigos 18, letras b, d e j e 20, item
VI da Lei n.s 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-Ieí número
554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:

Art. I.'? E' desclarada de interesse
social, para fins de desapropriação,
nos termos dos artigos 18, letras b. d
e f e 20, item VI, da Lei n.O 4.504, de
30 de novembro de 1964, uma área de
terras,
medindo aproximadamente
14.632 ha (quatorze mil seiscentos e
trinta e dois hectares), de di versos
proprietários, situada no Município
de João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais, limitando-se, ao Norte,
com propriedade imóvel de Bento
Valínhos, ao Sul, com ímovets pertencentes a Edgard Braga, Manoel
Lopes Cançado e LaudeUno Coelho
de Menezes, a Leste, com imóveis de
propriedade de Alvaro José da Silveira e Antonio Cirino, e, a Oeste,
com o Rio da Prata.

Parágrafo único. A área a que se
refere este artigo é definida pelo seguinte perímetro: Partindo de um
marco de madeira de lei, situado na
confrontação com propriedade ímô-
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vel do Sr. Edgard Braga, na margem
direita do Rio da Prata, segue-se, por
cerca, em cerrado, até encontrar a
estaca n.v 3; depois, em cerrado, até a
estaca n.c 4, a uma distância de ....
179,95 metros. Desta estaca, segue-se
pela vereda, em cerrado, até a estaca
n.o 8, seguindo, por cerca, até a estaca n.s 17c cortando a Rodovia,
iniciando aí confrontação com propriedade imóvel do Srr. Manoel Lopes Cançado, até a estaca n.c 23a, e
daí confrontando com imóvel pertencente ao Sr. Laudelíno Coelho de
Menezes, até a estaca n.o 36, onde se
inicia a divisa com propriedade imóvel do Sr. Alvaro José da Silveira,
seguindo por vereda até encontrar a
estaca n.c 44 e daí, por cerca, até a
estaca n.e 79. de onde segue, por vereda, até a estaca n.o 91 onde está
cravado um marco de confrontação
com imóvel de propriedade do Senhor Antonio Ciríno, seguindo, por
esta confrontação, em cerca, até a
estaca n.c 128, onde inicia confrontação com a propriedade (lo 81'. Bento
Valinhos. Daí segue-se, por cerca,
até a estaca n.o 148, onde se segue
uma distância de 316,99 metros em
lado de estrada até a estaca n.? 149.
Desta segue-se por cerca, e depois
por vereda, até a estaca n.? 203, de
onde se segue novamente, por cerca,
até encontrar o Rio da Prata, na estaca n.c 206 e, subindo por este, confrontando com quem de direito, até
encontrar o marco que deu início a
esta descrição.
Art. 2.'? O perímetro descrito no
artigo anterior abrange as propriedades pertencentes às pessoas seguintes ou seus sucessores, exlstíndo 80bre referidas áreas usufruto vitalício
a favor de Adelmar Gonçalves da
Silveira, outorgante doador: Hairtes
de Sá Guimarães, Rívadávia de Sá
Guimarães, João Lister de Sá Guimarães, Antônio de Sá Filho, Silvio
de Sá Guimarães, Marcos Delano de
Sá, Heraldo José Cabral. Maria Luíza de Sá Guimarães, Denise Monteiro França, Zelma Cardoso do Vale,
Beatriz Benta Pereira de Freitas, Antania das Graças Pereira de Freitas,
Adelmar Tito Pereira de Freitas, Maria Dolores Pereira de Freitas, Benedita Pereira de Freitas Maria do
Carmo Gonçalves de Matos, Luíza
Helena Gonçalves de Matos, Sarah
Gonçalves de Matos, Terezinha Benvinda de Jesus Pereira da Silva, Vanuse Monteiro da Silva, vancesa
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Monteiro da Silva e Benedito Virgílio Pereira da Silva.

Art. 3.0 O Instituto Nacional

de

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
voga das as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.Q da
República.

Colonização e Reforma Agrária
INCRA fica autorizado a promover a
desapropriação do imóvel rural de

que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei n.s ti54, de

ERNESTO GEISEL

25 de abril de 1969.

Alysson Paulinelli

DfiJ8RFTO

N.O

7ti.376 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1975

o uecreto ri 72.292, da 23 de maio de 1973, que aispõe sobre r'l C'lassif1caça.o e a transtormocao de cargos, Junções e encargos para as Categorias Direção Superior e asseseorezeeaeo Superior do Quadra Per-

Altera

t

manente do Ministério da Educação e Cultura.

O Presldence da Reoúbhca,
usar-do .ta atri'"luiçz.o que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constltutção
e tendo eD1 vista o dispcstc no artigo 181, item I, do Decreto-lei n« 200,
ele 20 de 'evereíro de HI~7; no artigo 7.° da Lei TI.o 5.645, de 10 de dezembro de 19'70; e o que consta do Processo TI.O DASP 507, de 1975.
DECRB1'A:

°

Art. i.O Pica alterado, na forma do Anexo I,
Grupo Díreçào f. A.5sf"Ssoramento auo-rlo-es, 10 Quadro Permanente do Ministério da Educação
e Cultura, aprcvndc pelo Decreto n.s 72.292, de 23 de maio de HH3.
Art. 2° Este Decre-to entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas :t.S disposições em contrário.
Brasília, 11 de fevereiro de 1975; 154.° da Independência c a",." da
República.

.

t!:RNES'.c-..:: (H:ISEL

Ney Braga

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 18-2-75.
DECR.R;TO N,O 75.377 -

DE

14

DE FEVEREIRO DE

1975

nZspõe soore '1. transformação de cargos em comissâo e junções çratitícadas em junções mteçrantes da Categoria Direção Intermediária. código
DAI- i '-I, ar, U:"upo Díreção e Assistência tniermeaeanae, «o Quadro
Perm-unenie du, Uniuerístuuie Federal do Para.

o Presidente 08 República,
usando ).a, atrtbu-çac que lhe confere o artigo
e tendo em vista o disposto 11U artigo 7q da
zembro de 1970" no artigo 19 da Lei ns 6.006,
e o qUE' conet« do Processe D~';.SP n- 269, de

81. item lII, da Constituição
Lei ns 5.645, de 10 de dede 19 de dezembro de 1973,
1975,

DECRETA:

A:r+-,.

l.0

'õào t.ransrormados, na forma. do Anexo 1, em funções tnte-

vrantes .ra Ow.c goria Direção Intermediária, código DAI-111, do Grupo Di'~.""('bO

e Assistaucia Intermediárias do Quadro Permanente da Umvcrsidade
Feoeral ~~ Pala r1" C8.. rgos em comissão e funções gratificadas çonstantes
ri r: mesmo Anexo.
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Art. li.O Os ~9"gOS em comissão e as funções grattttcaôas retacionados
no Anexo II ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa deo-s-rente «a ex..-cucão deste Decreto.
Art. ::s.0 A bransformação e supressão previstas, respecttvamer-te. nos
ar-tigos I,'' e '2.0 deste Decreto somente se efetivarão com a pnbhcaçac- ctos
ates de nrovírr-ento das funções constantes da "Situação Nova' do Ane; : ;'!!':;;if ~
Art. 4° A Universidade Federal do Pará devera adotar o-ovidênctas
no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova"

xo L

constante do Anexe. I, observadas as normas legais e regurame-nares per-

tínent;s.

Art. ti,O A3. neepesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atend'das pe.os rec.irsos orçamentários próprios da Uníversrdade e'ederat (;0
f-ará.

Art. 6° Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, re-

cegad-a as dispoa'çôes em contrário.

Brasília, l-t. r.e fevereiro de 1975; 154.° da Independência e 87." ce
Pe-públíca,
ERNESTO GEISEl

Ney Braga
roõo P'Luto dos Rets Velloso

o

auexo mencionado no art. 1<.> foi publicado no D. O. de 18-2-75.

DECRETO

N9

75.378 -

DE

FEVEREIRO DE 1975

14

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a aoaçao de imóvel, em Ronâonópolis - ' MT, destinado ao Ministério do Exercito.

,

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item li!, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil.
DECRE'IA:

Aa't. 19 -

Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que o Estado de Mato Grosso, de acordo com a Lei Estadual nc
3.343, de 28 de maio de 1973,
faz
à União. de um terreno com
.
9.277.858,00 m2 (nove milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e
cínquenta e oito metros quadrados),
parte de área maior, situado na zona
rural do Município de Rondonópclís,
naquele Estado, nas glebas denominadas "Jurigue", "Burfty" e "Onça".
Art. 29 O ímóvel em questão,
caracterizado no Processo n« .......•
6650;74 - Gab ME, destina-se ao
Ministério do Exército.

Art. 39 - O presente Decreto entrará em vigor na data de su publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Sylvio

GEISEL

Frota

Mário Henrique Simonsen

DECRETO N9 75.379 - DE 14 DE
FEVEREIRO DE 1975
Declara de utilidade pública, 1Jara
fins de desapropriação, uma área de
terreno urbano, sem benfeitorias,
situada na Vila Nunes, Vicente de
Carvalho, Município de Guarwtã,
Estado de São Paulo, destinada à
construção de central telefônica
automática definitiva, pela Telecomunicações de São Paulo S. A. TELE8P.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o dísposto'nos

156

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

artigos 5.°, letra "h" e 6.° do Decreto-Ieí n.s 3.365, de 21 de junho de
1941,
DECRETA:

Art. 1Q E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,

uma área de terreno
benfeitorias, com

urbano,

2.162,50m2

sem
(dcís

mil cento e sessenta e dois metros
qua'ctractos e cínquenta decímetros
quadrados), constituída dos lotes de
terreno de

I1S.

1, 2, 3, 4 e 5, COm fren-

te para as ruas AUlazonas e Vinte e
Quatro de Agosto (antigamente ruas
VIII e II, respectavamentej, Vila Nunes, Distrito de Vicente de Carvalho.
Município de Guarujá, Estado de São
Paulo, de propriedade de José, Nunes,
destinada à construção de central te-

lefônica automática definitiva.

pela

Telecomunicações de São Paulo S..A.
TELESP.
Art. 29 A referida área tem forma

retangular, com as seguintes características e confrontações: é consti...
tuída pelos lotes de terreno de números 1, 2, 3, 4 e 5, medindo respectivamente 530,00m2; 400,OOm2; 400,00m2;
400,00m2 e 432,50m2, compreenrüdos
entre os pontos ABCDA, encecr-mdo os lotes uma área de , .....
2.162,50m2, Iocalícandó-sa (para quem
de dentro dos lotes I, 2, 3 e 4 se coloca
de frente para a rua Vinte e Quatro
de Agosto (antiga rua Hj , Lote Um:
tem sua frente para a rua Vinte e
Quatro de Agosto (antígx rua lI) e
fundos com o lote 5, medindo cada
lado 13,25m; lado direito confronta
com o lote 2; lado esquerdo faz frente para a Rua Amazonas (antiga RUIl,
VIII) e mede cada lado 40,00m. Lote
Dois: tem frente para a Rua vin te e
Quatro de Agosto (antiga Rua H) e
fundos com o lote 5, medindo cada
lado 10,OOm; lado direito confronta
com o lote 3, lado esquerdo com o jote 1 e mede cada lado 40,OOm. Lote
Três: tem frente para a Rua vinte e
Quatro de Agosto (antiga Rua In e
fundos com o lote 5 medindo cada Iado 1O,00m; lado direito confronta com
o lote 4, lado esquerdo confronta com
o lote 2 e mede cada lado 40,OOm, Lote Quatro: tem frente para a Rua
Vinte e Quatro de Agosto (antiga Rua
II) e fundos com o lote 5 medindo cada lado 10,OOm; lado direito confronta com quem de direito; lado esquerdo
com o lote 3 e mede cada lado 40,00
metros. Lote Cinco: para quem de
dentro do terreno se coloca de frente
para a rua, confronta: sua frente, pa-

ra a Rua Amazonas

(antiga Rua

VIII) e fundos com quem de direito,
medindo cada lado 10,OOm; lado di-

reito, confronta com os lotes DS, 1, 2,
3 e 4; lado esquerdo, confronta com
o lote 6 e mede cada lado 43,25m, Encontram-se referidos lotes transcritos
sob nv 3.963 em 2.9.37, às na. 176 do
Livro 3-C do 2Q Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Santos Estado de São Paulo, tudo de acordo
com o croqui nv CPT40.235, de 5 de
dezembro de 1974 e demais documentos constantes do Processo nc ., .. ,'
016763-74 do Ministério das Comunicações.
Art. 3.0 Fica a Telecomunicações de
São Paulo S. A. - TELESP, autorizada a promover a desapropriação da
referida área de terreno urbano na
forma da legislação vigente, com seus
recursos próprios,
Art. 4,0 Nos termos do art. 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956. a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art . 5.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87,0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.380 -

FEVEREIRO

DE

DE 14 DE
1975

RenOva por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Mirador Limitada, para executar serviço
~e
radiodifusão sonora em onda médiá
de âmbito regional, na Cir:zade de
Rio do Sul, Estado de Santa cotafina.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, combinado com
o artigo 8 o, item XV, letra "a", da
Constituição e nos termos do crtígo
69 da Lei no 5.785) de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista J que consta
do Processo Me nv 7.729;73.
DECRETA:
Art. 19 - Fica renovada, de acordo
com o artigo 3.3, § 39 da Lei nc 4.117,

ATOS

de 27 de agosto de 1962, c artigo 2.°
do Decreto nc 71.136, de 23 de SP.tembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1.0 de novembro de 1973,
a concessão outorgada pelo pecreto
ns 47.250, de 17 de novembro de 1959,
publicado no DZário Oficial da União
de 23 subseqüente, à Ra-no Mlrador
Ltda., para executar, na Cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora
em
onda média dê âmbito regional.
§ 19 - A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pelo
presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis suosecüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n.« 71.825, de 3 de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional
de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 29 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
EHNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECREI'O N9 75.381 FEVEREIRO DE

DE

14

de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me no 35.452-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39 , da Lei n 9
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 29 do Decreto nv 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1.0 de novembro de 1973,
a _concessão outorgada pelo Decreto
n,v 44.861, de 21 de novembro de 1953,
publicado no Diário Oficial da União
de 16 de setembro de 195,9, à Rádio
Itaí r.tca., para executar na Cidade
de Guaíba, Estado do Rio Grande do
Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional.
â
1.0 A execução do -servíço pública, cuja outorga é renovada pelo
presente decreto, reger-sç-á de cemformídade com o Código Braaileíro
de Telecomunicações, reis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas
pelo Decreto nv 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a emissora
aderiu, mediante termo.
2.° a Departamento Nacional
de Telecomunicações fixará, através
de portaria, as característacas técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
b-em oomo, se necessário, o prazo para
adaptação às carecterístícas estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo .
ê

Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
DE

ERNESTO

1975

Rencná por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Itaí Lida, _,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional,
na
Cidade
de
Guaiba, Estado do Rio Grande do

Sul.

o
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Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 89 item XV letra "a" da
Constituição, e nos termos do artigo
6 9 da Lei nc 5.785, de 23 de Junho

GEISEl

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.382 FEVEREIRO DE

DE 14 DE

1975

Prorroga o prazo da autorização concedida pelo Decreto -ns 74.070, de
15 de maio de 1974, à Ccmqiamnia
norte-americana Geophysical Ser-

vice Inc.

a

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Ccnstíttncâo,
de acordo com o Decreto nv 63~ 164,
de 26 de agosto de 1968, e tendo em
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DO

vista o que consta do Processo nú42172 do Ministério

das

Minas

e

Energia,
DECRETA:

Art. 19 - Fica prorrogado até 24
de maio de 1976 o prazo da a u tortza-

ção concedida pelo Decreto nv
74.070, de 15 de maio de 1974, à Com-

panhia Geophysícal Service Inc , para
operar no mar territorial do Brasil,
fixado pelo Decreto-lei no 1.098,

de

25 de março de 1970, empregando a
embarcação M/V "BRAZOS", de na-

cionalidade norte-americana, a ecrvtço da petróleo Brasileiro S.

f!J..

-

PETROBRAS mediante contrato entre as mesmas celebrado, em trabalhos exploratórios na plataforma continental.
Ar-t. 29 _

A prorrogação de
trata este Decreto é concedida

que

sem

prejuízo de sua caducidade, em qual-

quer tempo. se ocorrer a concjusao
dos trabalhos contratados ou 1. extinção das obrigações respectivas, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 3Q - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

<M-20l;
III - Subchefía

de Planejamento Estratégico (M-30); c
IV -- Subchefía de Avaliação e
Contrôle lM-40).
Parágrafo único -

.

Art. 55' O Estado-Maior da
Armada dispõe do seguinte pessoal:
I

-

.

11 .
III - Quatro (4) Contra-Almirantes, da ativa do Corpo da Armada ~ Subchefes

W -

,

.

V •..•.....•....•.•••••••••
VI .
VII ~ Cinco (5) Ce..pitães-d-eCorveta, do Corpo da Armada Assistentes do Více-Ch-ete do Estado-Maior da Armada e dos Sub-

chefes

VIII -

.

IX -

.

X -

.

XI -

GEISEL

.

XII -

Geraldo Azevedo Henning
Shigeaki U eki

DECRETO NQ 75.383 - DE 14
FEVEREIRO DE 1975

auxiliado por um Vice-Chefe
(M-01) e um Gabinete
(M-02;,
compreende quatro Subchefias, a
saber:
I - Subchefia de Planejamento
Administrativo (M-lO);
II - Subchefla de Informações

XIII DE

Altera o Regulamento para o EstanoMaior da Armaâa. aprovado
pelo
Decreto nt> 66.052, de 12 de janeiro
de 1970 e modificado 'Pel.o Decreto
-ns 73.916, de 5 de abril de 1974.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item !lI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Os artigos 4.~ e 5.° do
Regulamento para o Estado-Maior da
Armada, aprovado pelo Decreto numero 66.052, de 12 de janeiro de 1970 e
modificado pelo Decreto n ° 73.916,
de 5 de abril de 1974, passam a vigorar com a seguitne redação:
"Art. 4.° O Estado-Maior
da
Armada, dirigido por um Chefe e

.

..............•.......

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de fevereiro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNEBTO

GEISEL

Geraldo Azevedo H enning

DECRETO N9 75.384 _ DE 17
FEVEREIRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Biológicas da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São
José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH; "da Constitui-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ção, de acordo com o artigo 47 da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, conforme oonsta do Processo nc 237.674174 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 - Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Biológicas (licenciatura) da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São
José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.
Art. 29 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 19·75;
da Independência e 879 da
República.

154Q

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.385 FEVEREIRO DE

DE

17

DE

1975

Dispõe sobre a execução do resultado
da décima-quarta série de neqoczações anuais para a tormaaõo da
Zona de Livre Comércio, ínstituuia
pelo Tratado de Montevidéu.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, firmado em 18 de tevereírc de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legistativo número 1, de 3 de tcvcrcteo de
1961, determina estabelecimento entre seus membros de uma Zona de
Livre Comércio, a ser Instituída gradualmente, por meio de negociações
anualS;

°

considerando que os Plenípotencíártos dos Estados-Membros firmaram, na cidade de Montevidéu, em
18 de dezembro de 1974, a Ata de
Negociações do XIV Período de 8e5sôes Ordmàrlas da Oonferêncra das
Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu;
Considerando que O artigo 32, inciso "a", do Tratado de Mcntevídeu,
prevê concessões não-extensivas em
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favor dos países de menor desenvolvimento econômico relativo;
DECRETA:

Art. 1° A partir de 1° de janeiro
de 1975, a importação dos prouutoe
constantes do Anexo a este Decreto e
originarias do Paraguai e Equador
estará sujeita aos gravames netes indicados, passando os mencionados
produtos a fazer parte Integrante das
Listas Especiais Não-Extensivas de
Concessões outorgadas pelo Brasil a
esses países, dentro da sístemátíca
prevista no Capitulo VIII do Pratado de Montevidéu.
Parágrafo único. O tratamento
estabelecido no citado anexo é de
aplicação exclusiva aos produzes originários dos dois Estados-Membros da
Associação Latino-Americana de Livre Comércio mencionados neste AY'tigo, não sendo extensrvel a terceírcs
países por aplicação da cláusula de
nação mais favorecida ou de dispositivos equivalentes.
Art. 2° O Ministério da Fazenda
tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
Art. 3° A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto número 52.087, de 31 ue maio
de 1963, e reestruturada pelo Decreto
número 60.987, de 11 de julho de
1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil S. A. (CACEX), a execução deste Decreto, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel
cumprimento .
Art. 4° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pubücação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo
Silveira
Mário Henrique Simonsen

da-

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 19-2-75.
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17 DE

FEVEREIRO DE 1975

Autoriza o Ministro de Estado aa Fu··
zenda a formalizar e a çaransír, em
nome da União, operações àe cr6dito externo que especifica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e na forma do Decreto-Jet
número 1.312, de 15 de fevereiro
de 1974,
DECRETA:

lo ;É o Ministro de Estado
da. Fazenda autorizado a celebrar. em
nome da Unlâo, com o Minisrerro de
Economia e Finanças da França, Protccoio Financeiro, no valor de
.
FF 68.100.00(1,00 (sessenta e uto milhões e cem mil francos franceses i a

Art.

serem repassados à "FEP ASA -- Fer-

rovia Paulista S. A.", para cobertura
parcial de custos vinculados ao Plano
de Remodelação do Serviço de Bubúrbíos de São Paulo.
Art. 2" ~ igualmente o enntsuo
de Estado da Fazenda autorizado a
cor.ceoer a garantia direta da GnIaO
aos créditos a serem tomados pela
FEPASA junto às seguintes entíoauee
e até os valores adiante indicados; a)
FE' 454.·000.000,00 (quatrocentos e
cinqüenta e quatro milhões de trancos franceses), com um consórcio de
bancos liderado pelo "Credit Lyonnaís" e o "Banco Francês de .tomercio Exterior"; b) Esc. 256.162,500$00
(duzentos e cinquenta e seis milhões
C€:1J.to e sessenta e dois mil e quiunentos escudos portugueses), tom ti,
"SOREFAME" - Soc • Reunidas de
Fabricações Metálicas", de Portugal;
c) US$ 5,552,956.00 (cinco mt.nóes,
quinhentos e cmquenta e dOIS mil,
ncvecentos e cínquenta e seis dólares
norte-americanos), com O ExportImport Bank" e o "The Phtla.telph.a
National Bank", dos Estados trmcos
da América; d) FB 1.037.739.375,00
(Um bilhão, trinta e sete milhões, setecentos e trinta e nove mn, trezentos e setenta e cinco francos belgasj ,
com a "Socíeté Generale de Banque",
da Bélgica.
§ 1" A garantia da União referida
na letra "a" deste artigo poderá ser
concedida a uma importância equivalente a até U8$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), em caráter complementar, para

outras despesas que possam surgir
durante a execução do Plano aludido
no artigo 1" deste Decreto.
~ 2" Fica definido que as opera-o
ções externas agora autorizadas se
destinam à aqutstção, pela fi'EI'ASA,
de 90 (noventa) trens unidades a serem construidas pelos Consórcios
"Consórcio Construtor de Trens UnIdades" e "Consórcio Eletroearro",
conjugando empresas brasileiras e eõtrangeíraa.
Art. 3" O Ministério da Fazenda
negccíará os prazos e condições das
operações mencionadas, ínclusrve daquela prevista no § I" do artigo anterior, dentro dos limites que lhe
pareçam convenientes, e ajustará a
execução <lo Protocolo Financeiro,
audído no artigo I", às regras que
regulam os procedimentos da espéCIe.

Art. 4" Este Decreto entra em \'1goi na data de sua publicação, revogadas as dísposrçóes em contrário.
Brasília, 17 de fevereiro de 1975;
154" da Independência e 8'7" na
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETO N" 75.387 - DE 11
FEVEREIRO DE 1975

DP.

Autoriza a alienação de imóvel situado em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item LfI, da Constituiçãc, e tendo em vista o disposto no
artigo 195 do Decreto-Jei número 20U,
de 25 de fevereiro de 1967, n.te-ado
pelo de número 900, de 29 de setembrc de 1969,
DECRETA:

Art. I" Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a premover a alíenaçâo, mediante concorreucia pública, das salas números 807 e
808, do prédio situado na Avenida
Amazonas número 311, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e
respectivas frações ideais do torreno, de acordo com os elementos cenatantes do Processo protocolízaco no
Ministério da Fazenda sob o número 0680-16.279, de 1974,
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 17 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 81° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETO N." 75388 -

DE 18 DE

FEVEREIRO DE 1975
Dispõe sobre emendas a serem. introduzidas em Lista Nacional Lista de
Vantagens Não Extp'lsivas outor.qa·
das ao Uruguai e Acorclos de Complementação, decorrentes de modificaçôee incorporadas a NABAL4LC
pela Resolução n." 304 do Comitê
Executivo Permanente da Associação.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
.(I artigo 81 item lU da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.s 1, de 3 de Tevereiro de 1961
determina o estabetecímento entre
seus membros de uma Zona de Ltvre
Comércio, a ser tnstdtuída gradualmente, por meio
de
negociações
anuais;
Considerando que os Plenipotenciários dos Estados- Membros firmaram,
na cidade de Montevidéu, a Ata de
Negociações do XIV Período de Sessões Ordinárias da Conferência nas
Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu;
Considerando que, no segundo paragrafo da referida Ata de Negociações,
.estão registradas emendas a serem introduzidas em Acordos de Comple-mentação Industrial decorrentes de
modificações incorporadas à
.
NABALALC pela Resolução n.s 304 do
Comitê Executivo Permanente, bem
'Como parecer da Comissão Assessora
de Nomenclatura da ALALC,

modificações

djs('-;n';-''''"~8.~

no Anexo

I do presente Decreto.

Art. 2.° Na List::J ~
. . . ~. Nâu
Extensivas outorgadas ao Urug-uai são
introduzidas as mod'Jicacôes discrimrnadas no Anexo II do presente Decreto.
Art. 3.° Nos Acordos de Cctnplementaçâo n.v 5, sobre produtos da Indústra
Quimica (Decreto n." 63 098, de G de
agosto de 1968; Diário Oficiai de 21
de agosto de 1968); 'lo 10, sobre -produtos da Indústria. Ie Márnünas de
rcscntóno (Decreto o- 68 156, de 2 ele
fevereiro de 1971; Di-::rill Oficial de
28-4-71);

e n- 15,

sobre

produtor

da Indústria Químico-Farmacêüt.ica (Decreto nc 68.603, de 10 de -naio de
1971; Diário O tícuú de 14 de maio de
1971), são introduzidas as modificações discriminadas no Anexo III, do
presente Decreto.
Art. 4.° O Minlstérto da Fazenda
tomará, através dos órgãos competentes. as provídêncas necessarías ao
cumprimento do disposto no presente
Decreto.
Art. 5.° A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALAr ,C. criada pelo
Decreto n.e 52.087, de 31 de maío de
1963, e reestruturada pelo Decreto n."
60.987, de 11 de julho de 19C7, acompanhará atravês da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasl1
S.A. (CACEX) a execução do disposto
no presente Decreto sugerindo as medidas julgadas necessárias "ao seu fiel
cumprimento.
Art. 6.° O presente Decreto entrará
em vigor na data 'de sua publicação,
revogadas as díspostcôes em contràrío .
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silvetra
Mário H enrtque Simonsen

DECRETA;

Art. 1.0 Na Lista Nacional do Bra-sn para a ALALC, são Introduzidas as

O anexo mencionado no art. I'! foi
publicado no D. O. de 20-2-75.
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DE

Dispõe sobre a execução do Sétimo
Protocolo Adicional elo Ajustf: de
Complementação n.? 16, sobre pro-

dutos das Indústrias'Juitnicas De-

rivadas do Petróleo. concluído entre
Brasil, Argentina, Chile, México e
Venezuela.

O Presdente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artgo 81, item IH, na consttuição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Lvgíslativo de 3 de fevereiro de 1961,

que criou a Associação Latino- Americana de Livre Comércio, prevê, no seu
Artigo 16, a celebração de Ajustes de

Complementação por setores índustrais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 {I), e 99 (IV)
da Conferência das Partes Contratan-

tes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o
artigo 4. 0 do Ajuste de Complementação n." 16, posto em 'vigor no Brasil
pelo Decreto 68.541, de 26 de abril de
1,971, os Governos slgnatárioa do mesmo deverão revisar anualmente o Programa de Liberação contido no Anexo
I do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotencíár108 do Brasil, da Argentina, .10 Chile,
do México e da Venezuela, com base
nos dispositivos acima citados. assinaram em Montevidéu, '10 dia 18 de dezembro de 1974, o Sétimo Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação n." 16;
Considerando que ,:) presente Protocolo deverá entrar em vigor a partr
de 1.0 de janeiro de 1975, de acordo
com seu artigo 3.";
DECREtA:

Art. 1.0 A partr de 1 de janeiro de
1975, a importação dos produtos constantes do protocolo Adicional anexo a
este Decreto, originários da Argentina,
do Chile, do México e da venezuela e
dos países considerados de menor dee.nvolvímento econômtcc relativo, BoIívta, Equador e Paraguai, fica sujeita
aos gravames e restrições não tarífánas estipuladas no mencionado Anexo. obedecidas as cláusulas e condições
estabelecidas no citado Protocolo.

Parágrafo único. A.<; disposições deste Decreto não se aplicam 3$ Importacôes provenientes dos pa Ises membros
da ALALC não mencionados neste Artigo.
Art. 2.0 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes,
as providências eventualmente necessárias ao cumprimente do disposto
neste Decreto.
Art. 3." A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, regulamentada pelo Decreto n.s SO.987, de 11 de
julho de 1967. acompanhará, através
da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S. A., a execução do
protocolo Anexo, sugerindo as medidas julgadas necessáriae ao seu fiel
cumprimento.
Art. 4.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtspcsíções em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154." da Independência e 87," da
República.
ERNESTO GEISEL

António Francisco Azeredo
Silveira
Mário Henrique Simonsen

da

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D, O. de 20-2-75.
DECRETO N.o 75.390 FEVEREIRO DE

DE 18 DE

1975

Dispõe sobre a execuçüo do Oitavo
Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n:' 16, soore produtos das Ini1.ústria~ Quimicas Derivadas do Petróleo, concluiâo entre
Brasil, Argentina, Cnue, México e
Venezuela.

o Presidente da República,
usando das atríbutçóes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
Considerando que ('I Tratado
de
Montevidéu, aprov-ado pelo Decreto.
Legislativo de 3 de tevereírc de 1961,
que criou a Assoctacãc Latdno-Amertcana de Livre Comércio prevê no seu
artígo 16, a celebração de Ajustes de
Complementação por .setores índus-
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trlaís, matéria essa C€fjf tlamentada pelas Resoluções 15 (I) 1~ (I), e 90 (IV)
da Conferencia das ea.te, Contratantes do Tratado;
c:'onsiderando que 1f' aco-de r-om o
artigo 4." do Atuste -le Ccmplementacão n.s 16, posto em vigor nu Bcasü
pelo Decreto n." 68 541, de 26 de abril
de 1971, os Governos .úgnatarros do
mesmo deverão revísat anualmente o
Programa de Líberacão contido no
Anexo I do Ajuste menctonado ,
Considerando que os Plentpotencíários do Brasil, da Argentina. do Chile,
do México e da Vene~ttela com base
nos dispositivos acima citados, assinaram em 18 de dezembro de 1974 o Oitavo Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação 0. 0 16;
DECRETA:

Art. 1.' A partir de 22 de fevereiro
de 1975, a Importação dos produtos 8Spacificados no artágo 1.0 do oitavo
Protocolo
Adicional do Ajuste de
«(\mplementação n.' !ti. contidos no

Anexo único deste' }AI:' -to originários
da Argentina, do Chile. do MéXiCO, e
da Venezuela e np,C; ,,~i.c:<,< r>r.r'l!)iderados de menor desenvolvimento econôcuco relativo Boüvta 4} ,,,.,d.,, f' earagual, fica sujeita aos gravames e
restrições não tarifárias estipuladas
no mencionado Anexo, obedecidas as
cláusulas e condições estabelecidas no
citado Protocolo.
DECRETO N9 75. 39J. -

Parágrafo único

L\" r1i<;Dm:j~,Õ~';:

des-

te Decreto não se aplicam às imporecoes provenientes

\.1lJ~

paises-mem-

t-ros da ALALC nà» .n-u.cronados neste artigo.
Art. 2.° O Míntstérto da Fazenda tornará, através dos órgãos competentcs. as providências eventualmente necessárias ao cumprtm-nto do disposto
neste Decreto.
ArL 3.~ A Comíssãr. Nacional para
os Assuntos da ALALC orlada pelo
Decreto n,v 52.087 -íe 31 de março de
1963, e reestruturada pelo Decreto n.s
60 987, de 11 de [ulh, de 1967, acomnanhará , através da Ca .r teíra de Comércio Exterior do Banco no ~. :.l~;11
S A" a execução :,k, Pro-ocoio Anexo, sugerindo as m-dídas
Iulgadas
necessárias ao seu ;;pl cl.,~."·'lnlpnJ,o,
Art , 4." O p"'f'f;",t1~,.,. ')·"'.c!eto entrará
em vigor na data i~ sua nnbltcação,
-evogadas as díspostcõcs em contrárlo ,
Brasília, 18 de fevereiro de 1~75;
154.° da Independênca e 87». da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco A.w1"edo
Silveira
Mário Henrique Simonsen:

da

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 20-2-75.
DE

18

DE FEVEREIRO

DE

1975

DIJpÕe sabre a cXfcuçâo do Segundo t-roiccoio Aazcionat fLO Ajuste ce
L"Omptementaçâo n9 20 sOO~€ produtos da Indústria de Matérias
rantee e Pigmentos, conclUido entre Brasil, Argentina, Chile e Méxzco.

co-

O Presidente da República,
usando das atribuições qUE'. lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituíçãc, e

Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Amerrcana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes
de Complementação por setores tndustríais, matéria essa regulamentada
pelas Resoluções 15(1), 16(1) e 99(IV) da conrerõncia das Partes Contratantes do Tratado;
consioerenco que, de acordo com o disposto no artigo 4"" do Ajuste
de Complementação nv 20 sobre produtos da Indústria de Matérias Corantes ~ Pigmentos, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto no 72.056'.
de 4 de abril de 1973, os Governos da Argentina do Brasil, do Chile e
do México poderão ampuar anualmente o programa de überaçâc contídc
no Anexo I do Ajuste mencíonado;
~eglSlativo
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Considerando que os Plenipotenciários

da Argentina, do Brasil, do

'Chile e do México, com base DOS dísposittvos acima citados,

assinaram

em Montevidéu, no dia 18 de dezembro de 1974, o Segundo Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação nv 20 sobre produtos de matérias

.corantes e pigmentos;
Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em
'vigor a parti! de 19 de janeiro de 1975, segundo dispõe seu artigo 29;
f,ECRETA:

Art. 19 A partir de 1Q de janeiro de 1975, a importação dos pro'dutos constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originá.ríos da Argentina, do Chile, do México e dos países de menor desenvolvímento econômico relativo, Boüvia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos
.gravames estipulados em seu anexo único, obedecidas as cláusulas e con..
díçôes estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único.
As disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste a-rtigo.
Art. 2" O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos com ..
petentes, as providências necessarlae ao cumprimento do disposto neste
Decreto
Art. 31:l A Comissão Nacional para. os Assuntos da &LA.LC, regulamentada pelo Decreto no 60.981 de 11 de julho de 1967, acompanhará,
através da Carteira de Comercie Exterior do Banco do Brasil S. A., a
execução do Protocolo anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias
ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publi..
cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1975; 154g da Independência e 879 da
Repúbli-ca.
ERNESTO

GEISEL

Antômo P'anCl$('(: asereco da Silveira
Mário Henrique S~monsen
--o-p-r-'o-t-O-C-OIO

mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.

de 21-2-75.

DECRETO N." 75.392

I:'E

18

DE

FEVEREIRO DE 1975

Declara de utilidade 'Pública. 1Jara fins
de desapropriação terrenos anrongidos pelos totes 2 e 3 da Quadra
XXVII. do Loteamento denommado
"Jardim Caxanga" situruio no Bairro da vcrcec, em Recite, Bstxuio de
Pernambuco. necessririos ao Ministério da Aeronautica.

O Presidente

da

República,

usando das atribuições que lhe confereo artigo 81, item IH, ua Constituitão. e tendo em vista c disposto nos
artigos 5.°, letra "a" 8 6." do Decretolei n.s 3.365, de 21 de junno de 1941,

alterado pela Lei n.s 2.786, de 21 de
maio de 1956,
DECRETA;

Art. 10 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
a área de terreno constituída pelos lotes 2 e 3, da Quadra XXVII, do Loteamento denominado "Jardim Caxangá", situado no Bairro da Várzea, em
Recife, Estado de Pernamnuco, uc PTC'priedade de Maria das Mercês de Oliveira Barros Lima, .Joao de Barros Lima Filho, Luiz Sérgio de Barros Lima Paulo Davi de Barros Lima e Frederico José de Barros Lima, com uma
área total de 2.052,55 m2 (dois mil e
cinqüenta e dois metros quadrados e
cinqüenta e cinco decímetros quadra-
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dos), tudo conforme Processo protocolado no Ministério da Aeronáutica sob
c n'' 20-01-6043-71. onde se encontram
a planta do terreno Laudo de Avaliação e Memorial abaixo descrito:
Lote n" 2
Do ponto 1 ao ponto 2 --.:: 33,00 metros no rumo 59° 50' "NW
Do ponto 2 ao ponto 3 = [i4,CO mctrcs
no rumo 47° 30' NE
Do ponto 3 ao ponto 4 = 19,00 metras no rumo 49° 3D' SE
Do ponto 4 ao ponto 1 = 4.8,00 metros no rumo 30° 10' SW
Lote n" 3
Do ponto 1 ao ponto 4.
48,00 metros no rumo 30° lO' NE
Do ponto 4 ao ponto {) :;:: 15,4:8 metros no rumo 46° 10' SE
Do ponto 5 ao ponto G ._ 44,50 me.
tros no rumo 30° 10' S W
15,00 meDo ponto 6 ao pont· 1
tros no rumo 59° 50' NW

Art. 2° O terreno de que trata o
artigo anterior será destinado ao Ministério da Aeronáutica para a implantação de Auxilio Rádto à Navegação Aérea.
Art. 3° Fica o Ministério da Aeronáutica autortzado a nromover a '31etívaçâo da desaptopt-íação de que trata o presente Decrf'tona forma do artigo 10 do Decreto-lei D' 3.365, de 21
de íunho de 1941. correndo as -íespesas
à conta dos recursos orcamentáríos
próprios.
Art. 4.° Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei n.« 3.365 de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n," 2.786,
de 21 de maio de 1956, fi. presente desapropriação é declarada de urgência,
para efeito de imediata. imissão de
posse.

Art. 5.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárfo
Brasília, 18 de fevereiro de 1975:
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N.' 75.393 .FEVEREIRO DE

DE

18

DE

1975

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóveis,
em Rondonópolis-MT, destinados ao
Ministério do Exército.

O Presidente da República,
usando da atribuição que -hc confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165, e
1.180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o Município de Rondonópolis - MT faz à União, de acordo
com as Leis Municipais n." 330, de 27
de setembro de 1973 346, de 29 de novembro de 1973 e 376, de 5 de junho de
1974, de um terreno, com 364.550,0l)
m2 (trezentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e cinqüenta metros quadrados), constituído pelas glebas TI.OS
16, 19 e 20, de um terreno com ....
1 764.000.00 m2 (hum -nllhão. setecentos e sessenta e quatro mil metros
quadrados), constituído pe-Ja. gleba n.e
18, e de um terreno com 68.032,00 m2
(sessenta e oito mil e trinta e dois
metros quadrados), constituído pela
gleba n.« 22, todos loeaüzados na moa
rural daquele município, nas áreas
denominadas "Jurlgue", "Burtty" e
"Onça".
Art. 2.0 Os imóveis em questão. caracterizados no Processo n'' ot35~75 Oab ME (9." RM), destinam-se ao Ministério do Exército.
Art. 3.° O presente rieoreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dlsposlçóes em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154.... da Independência e 87.° da
República,
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Márto Henrique Símcneem
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DECRETO N ,0 75.394

PODER EXECUTIVO

DE

FEVEREIRO DE 1975

Renova por 10 (dez) caos a concessão
outorgada à Rádio Rio Mar t.taa.,
para executar serviço de radi()dz11l~
são sonora em onda curta, na Cidade
de Manaus, Estado do .r1mazonas.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, combinado com
o artigo 8.0 , item XV, letra "a", da
Constituição, e nos rerrnoa do artigo
6," da Lei n,« 5.785, de 23 de junho de

1972. e tendo em vista o que consta do
Processo

Me n. o 12 004-73,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n." 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do
Decreto n." 71.136, de 23 de setembro
de 1972. por 10 (dez) anos, a partir de

1.'" de novembro de 1973, a oonoessão
outorgada pelo Decreto D.O 38.718, de
30 de janeiro de 1956, publicado no
Dtário Oficial da União de 7 de fevereiro do mesmo ano. ~ Rádio Rio Mar
Ltda., para executar na cí-íade de Manaus, Estado do Amazonas, sem direito
de exclusividade, serviço de radíodífusão sonora em onda. curta,
§ 1,° A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada. pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
TI.O 71. 825, de 8 de
fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art .2.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87,° da
República.
ERNESTo GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 75.395 FEVEREIRO DE

DE

18 DE

1975

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Rio Mar
Ltda., para executar sertsco de mdiOdifusão sonora. em D11!'la 'r.~édia
de âmbito regional, na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combtnaoo com
o artigo 8.°, item XV, letra. "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei TI.O 5.785, de 23 de junnc
de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC n.s 883-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei numero 4.117, de 27 de agosto de 1962,
e artigo 2.° do Decreto n.? 71.136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 1.0 de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo Deereto n'' 770, de 22 de março de 1962
publicado no Diário Oficial ia Uníâo
da mesma data, à Rádio ';:Uo Mar
Ltda., para executar na Cidade de
Manaus, Estado do Amazonas, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média de
âmbito regional.
§ -1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente Decreto, reger-se-á de contormídade com o Código Brasüeiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulatívamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n.s 71.825, de 8 de çcvcrcjro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 2° O Departamento Nacional de
'I'elecomunícaçôes fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. ':'evogadas as dísposíções em contràrío,
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República,
ERNESTO GEISEL

EucUdes Quandt de~ Otiueira

167

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N." 75.396 FEVEREIRO DE

DE: 18

DE

1975

DECRETO N.o 75.397 FEVEREIRO DE

UE 18 DE

1975

Renova por 10 (dez) anos 2 concessão
outorgada à Rádio Educação Rural
de reté tsaa., para executar sercsço
de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de reté, Estado
do Amazonas.

Renova por 10 (etez) anos a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Sergipe S. A " para executar sermco de
rtuiiodifustio sonora em onda tropical na Cidade de Aracanl, Estado ele
Sergipe.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", ua
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei n.v 5.785, de '23 J.(~ junho
de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo MC n.v 8.2'53 ·73,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, comotnaao com
o artigo 8.°, item XV, tetra "a", da
Constituição, e nos termos ao artago
6.° da Lei n.v 5.785, de n de junho
de 1972, e tendo em vista J que consta do Processo MC n.v 721-74,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da T.....; ; número 4.117, de 27 de agosto de 1962,
e artigo 2.° do Decreto n." 71.136. de
23 de setembro de 1972, por 10 (dfZ)
anos, a partir de 1.0 de ma 'o de 1973,
a concessão outorgada pelo 'Decrete
n.s 897, de 13 de abril de 1962. publícada no Diário Oficial da União de
17 subseqüente, à Rádio Educadora
na Cidade de Tefé, Estado do AmazoRural de Tefé Ltda., para executar
nas, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical.
§ 1.0 A execução do serviço públ'co,
cuja outorga é renovada oelo presente Decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de l'eIecomunícações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumutattvamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n.v 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser cxecu tado
o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, ') prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pub llcação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.-' da
República.

DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de ace-do
corri o artigo 33, § 3.°, da Lei numero 4.117, de 27 de agosto de 196~,
e artigo 2.° do Decreto n." 71 l3li, ce
23 de setembro de 1972, por to (dez;
anos, a partir de 1.0 de maio de 1913,
a concessão outorgada pelo Decreto
n.s 1.391, de 13 de setembro ce 1962.
publicado no Dzário Oficial da União
de 29 de outubro do mesmo ano, a
Rádio Cultura de Sergipe .s. A , para executar na Cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe, sem direito de exclusividade, serviço de eadtodífusâo
sonora em onda tropical.
S 1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é' renovada pa;o presente Decreto, reger-se-á de contormidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumuíanvamente, com as cláusulas aprovacas pelo
Decreto n.s 71. 825, de 8 .íe fevereiro
de 1973, às quais a emísso-a aderiu,
mediante termo.
§ 2.° O Departamento rracional de
'I'elecomunicações fixará, atreves de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser -xecutado
o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárto.
Brasília, 18 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência a 37.° da
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

EucUdes Quandt de

Olil)~ira

16B

ATOS

no PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 75.398 _

DE

19

DE

FEVEREIRO DE 1975

Altera v Decreto n° 72.222, de 11 de maio de 1973, que dispõe sobre a
classificação e a tmmstcn-mação de cargos, junções e encargos para
as Categorias - Direção Superior
e Assessoramento Superior, do

eTrlJ.po: Inreçàc e As-essorumenio Superiores, do Quadro rernumenie
do Departamento de Polícia Federal, e dá outras provuiéncíae,
o

Presidente da. República

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I e II, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 79 da Lei nc 5.645,
de 10 de dezembro de 1970; e o que consta do Processo DASP nv 763:
de 1975,
DECRETA:

Art.
Direção
tamento
maio de

19 - Fica alterado, na forma do Anexo deste decreto, o Grupo:
e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Deparde Polícia Federal, aprovado pelo Decreto nv 72.222, de 11 de
1973.

Art. 29 -

O provimento dos cargos em comissão de Direção Superior compreendidos no Anexo, é da competência exclusiva do Presidente
da República de conformidade com o artigo 59 do Decreto nc 71.235, de
10 de outubro de 1972.
ArT.:. 3" As oespcs.os oecov-entes da aplicação deste ·H~'·I"t.r ee-ào
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Departamento de Policia Federal.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as dlsposlçôea em contrário.

Brasília, 19 de fevereiro de 1975; 1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando FalcãO
João Paulo aoe Rei.,: veuoso

o anexo mencionado no art. 1<:' foi publicado no D. O. de
DECRETO N.? 75.399 FEVEREIRO

DE

19

De

DE 1975

2~-2-75.

nos artigos 4.° e 7.° da Lei n." 5.645í.
de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:

Dispõe sobre o Grupo - Defesa Aérea e Controle do Tráfego ztereo,
do Serviço Civil do Poder Bxecutioo
e dá outras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttutcão e tendo em vista ') disposto

CAPiTULO I

Da Constituição do Grupo - Delesa Aérea e Controle do Tráfego;
Aéreo

Art. 1.0 Fica criado o Grupo - Defesa
Aérea e Controle do TráfegoAéreo, designado pelo cpdígo DACTA-
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1.300, compreendendo atividades, de
níveis superior e médio, referentes a
estudos, projetos e operações concernentes à defesa aérea e ao controle
do tratego aéreo (DACTA).

Nível 6 - Atividades de assessoramenta, orientação, controle e execução especializada, para as quais é
exigida a habilitação especificada no
Nivel 7.

Art. 2.° O Grupo - Defesa Aérea
e Controle do Tráfego Aéreo e constdtutdo de empregos regidos pela legislação trabalhista, integrantes das
Categorias Funcionais abaixo indicadas:

Nivel 5 - Atividades de controle
e execução qualificada, para as quais
é necessária a habilitação orevísta no

Código DACTA-I.301 - Técnico de
Defesa Aérea e Controle do .I'ratego
Aéreo, abrangendo as atividades referentes a estudos e projetos relacionados com os assuntos de 'I'ratego
Aéreo, Meteorologia Aeronáutica. Telecomunicações, Auxilios á Navegação
Aérea, cartografia e Intormacoes Aeronáuticas.

Código DACTA-I_302 -- I'écntco em

Informaçoes Aeronáuticas. abrancendo as atividades referentes "l trabalhos
relacionados com tnfot-macões
aeronáuticas, visando a defesa aérea
e ao controle de tráfego aereo,
Código DACTA-l 303
Controtador de Tráfego Aéreo, abrangendo as
atividades referentes a trabalhos relacionados com as medidas uer-essarias ao controle do trafego aéreo.
Código DACTA...;l.304
'I'écmco
em
Eletrônica e Tetecomurucaçôes
Aeronauncss. abrangendo as at-vtctades referentes a trabalhos de runcíonamento e manutenção rte equipamentos eletrônicos ce proteção ao
vôo.

Art. 3." As classes Integrantes eras
Categorias Funcionais previstas no
artigo antenor dístrtbutr-se-ao, de
conformidade com o disposto no a,tígo 5.° da LeJ n." a 64f:l, Je 10 de
dezembro de 1970, em 7 r sete i níveis
hierárquicos, na forma do \nl~X0, com
as seguintes características.
Nível 7 - Atividades -re planejamento, supervisão, coordenacâo, controle e assessoramento, pu-a a- quais
é exigido diploma rte concmsào de
curso superior compaüvet
com a::;
áreas de Deteçâo, Terecomumcaçoes,
neeteoroíogta Aeronáutica Calculo e
Informações Aeronáuticas, (' nabilír ação em curso ou estagio de especraIízaçâo, a nível equívalent.e, ; eallzarto
no País ou no exterior .

Nível 7.
Nível 4 - Atividades de supervísão, coordenação. orientação e CfJDtrole, para as quais é exigido certificado de conclusão do 2.° crau de
ensmo médio ou equivalente.
Nível 3 - Atividades de coordenação, orientação, controle e execução especializada, para as quais é
exigido certificado de concíusào do
2.° grau de ensino médio ou equivalente.
Nível 2 - Atividades de controle
e execução qualificada, para as quais
é exigido certificado de conclusão do
2.° grau de ensino -nedío cu equlvalente,
Nível 1 - Atividades de execução
qualificada, para as quais e exundo
certifícado de conclusão te <l ~ grau
de ensino médio ou equívaíente .
cApiTULO JI

Das Categorias Funcionais

Art. 4.° As Categorias Funclonals
do Grupo-Defesa Aérea e Controle
do Tráfego Aéreo deverão atender as.
necessidades de recursos humanos das.
áreas de atividades CIV:.s uesenvorvtdas pelo Ministério da Aeronáutica,
através do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do I'ràtego Aéreo (CINDACTA) e dos Destacamentos de Proteção ao Vôo - Deteção e
'I'elecomumcaçóes (DPV-DT).
Art. 5.° Poderão in tegrar a Ca tegoria Funcional de Técnico de Defesa
Aérea e Controle do Trafego Aéreo
todas as categorias de mvel superior
de interesse para as unidades :ndicadas no arugo anterror-.
Art. 6:~ Constitui requisito oastco
Inerente as Categorias Funcionais Ue
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que trata este Decreto tormaçãc complementar especifica, obtida em_ curso

ou estagio de capacitação-seleção.

Art. 7." A implantação do GrupoDefesa Aérea e Controle do Tráfego
Aéreo e das respectivas Categorias
Funcionais scrà efetivada no Mmtsterio da Aeronáutica, após a observânCIa elas seguintes extgencras:

I -

levantamento das necessidades

rdo CINDACTA e .ios uPV-DT. com
base nos estudos relativos a trxaçáo

qualitativa e quantitauva da lotação,
segundo as respectivas atividades e
funções especificas; ~
11 - comprovaçáo da existência ce
recursos adequados para fazer race às
despesas decorrentes.
CAPiTULO

m

Do Ingresso
Art. 8.() O concurso para ingresso
nas Categorias Funcionais do GrupoDefesa Aérea e Controle do Tráfego
Aéreo será planejado, orgamzaoo e

EXECUTIVO

Parágrafo único. Poderá naver prog-essão funcional fie integrantes da
classe final das cateecnas dt: Tecmco de Intormaçoes êeronauttcas, Oontrolador de Tráfego A,pr~ e I'ecmcc
em Eletrônica e Telecomunicações
Aeronáuticas, para a c.ass-. u.iciar de
Técnicos de Defesa Aet f:'H ~ Controle
do Tráfego Aéreo, .rcsee que satisfaçam as condições essenciais, Incíus.ve
escolaridade, estabelecuras para a reterrda cacegona, observadas as normas estabelecidas em regulamento.

Art. 10. O Interstíetc pura a progressâo funcional é de três anos ~
será apurado pelo tempo de efetivo
exercício na classe a que pertenç-a o
servidor.
Art. 11. Os integrantes das Categorias Funcionais de que trata toste
Decreto deverão cumpru- programas
de treinamento e aperfeiçoamento aefinidos como requisitos para a progressão.
Art. 12. As épocas de -eatteacao e
os demais critérios de processamento
da progressão funcional serão estabelecidos em ato próprio.

executado pelos órgãos do Mírusterío

da Aeronàutrca, de acordo com as
normas baixadas pelo órgão Central
do Sistema de Pessoal Civil da aomtnistraçãc Federal - SIPEC.
Parágrafo único -

O curso ou es-

de capac1taça{H;el,;~<toJ, que
COnstItUI parte integrante ao con-curso, será Objeto de normas proprtas, a serem expeuidas tJ:::IO JvlmiSteria da Aeronauttca, mediante entrosamento com O orgnc Central do

.tàgzo

SIPEC.

CAPiTULO V

Das Disposições Gerais

Art. 13. Não naverà ascensão funcional, as categorias Fuucionars do
Grupo-Defesa Aérea e Controle do
Trafego Aéreo, de servidores pertencentes a outros Grupos.
Art. 14. Poderá nave.' contratação
por prazo determinado, na. forma da
legislação trareuusta, para ode ueserupenho de atívtdaues inerentes ac
O .upo-Detesa Aérea

CAPíTULO IV

Da Progressão Funcional

Art. 9.0 A progressão Iunctonal dos
integrantes das Categorias bUQCIOllalS
do Grupo-Defesa Aérea e Coutr-ue elo
Trafego Aéreo far-sa-à para cresse supertor àquela a que pertençam e obedecera ao critério de mereciment o e
aos demais
requisitos este.netecntos
'em lei e regulamentação eaoecifíca..

.~

Controle do

Tráfego Aéreo, nos cas-» e con tições
ções eSLabeJeCIOüS em lei.
Art. 15. Este LJePo"(:t,CI p_nt"ad. em
vigor na data de sua punlícaçào, revogadas as disposições ern contrarío .
Brasílía, 19 de teve-re.ro 'to 'l8:5;
154.0 da Independência e 8"7." oa
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Maceck>
João Paulo dos Reis"V ecosc

Técnico em Informações
Aeronáuticas "C"

-

DACTA
1.301.5

-

-

-

-

Técnico de Defesa Aérea c Controle do Trafego Aéreo "A"

-

-

-

-

,

3

2

.
Aeronâutícna "A"

Técnico em Informações

Técnico em Informações
Aeronáuticas" B"

-

-

DACTA
1. 301. 6

5

-

DACTA
1.301.7

Técnico de Defesa Aérea e Controle do Trafego Aéreo "B"

Técnico
em Informações
Aeronáutica

DENOMINAÇÃO

6

DACTA-1.301

CÓDIGO

Técnico de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo "C"

e Controle do Tráfego Aéreo

Técnico de Defesa Aérea

DENOMINAÇAo

DACTA
1.302.1

DACTA
1.302.2

-

DACTA
1.302.4

-

-

-

DACTA~1.302

-----

CÓDIGO

CATEGORIAS

Contro'ador de Tráfego
Aéreo "A"

Controlador de Tráfego
Aéreo "B"

-

Controlador de Tráfego
Aéreo "C"

-

-

-

Controlador
de Tráfego
Aéreo

DENOMINAÇÃO

FUNCIONAIS

CÓDIGO: DACTA-1.300

DACTA
1.303.1

DACTA
1.303.2

-

DACTA
1.303.4

-

-

-

DACTA-1.303

-----

CÓDIGO

GRUPO DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO

7

NíVEL

ANEXO
(Artigo 3.° do Decreto n.o 75.399. de 19 de F"evereiro de í975)

tíces "A"

-

Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronáu-

Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronéuticas "B"

Técnico em Eletrônica e Telecomunicações Aeronauticas "C"

-

-

-

Técnico em Eletrônica
c Telecomunicações
Aeronáutica

DENOMINAÇÃO

-

DACTA
1.304.2

DACTA
1.304.3

DACTA
1.304.4

-

-

-

DACTA-l.3ü4

CÓDIGO

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

ATOS
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DECRETO N." 75.400 -

DE

20

DO PODER EXECUTIVO

DE

FEVEREIRO DE 1975

Concede à "ALIA -

The RO"/jal Jordanian Airtíne" autorização para
instalar uma Agência Geral de
venda de transporte aéreo no Bra-

sil.
O Presidente da República,
usando da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 11
da Lei n.s 4.657, de 04 de setembro
de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), combinado com o Decreto n.v 35.514, de 18 de maio de
1954,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedida à "ALIA The Royal Jordanian Aírfíne", pessoa jurídica jordaniana, com sede em

Amman, Jordânía, autorização para
instalar uma Agência Geral de venda de transporte aéreo no Brasil, com
os Estatutos Sociais que apresentou,
e com o capital destinado as suas
operações, estimado em Crê 5. OUO,OO
(cinco mil cruzeiros), obrigada a sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sobre o objeto na
presente autorízação, inclusive os referentes as sociedades comerciais.
Art. 2.° A autorização contida no
artigo 1,0 permite à empresa a venda
de transporte aéreo dos seus serviços
a serem executados em conexão com
os transportadores que operam no
território nacional.
Art. 3.° Ficam, ainda, estabelecidas
as seguintes cláusulas:
I - A "ALIA - The Royal .rordanian Airhne" é obrigada a manter
permanentemente Representante Geral no Brasil, com plenos e ilimitados
poderes para tratar e, defírntivamenl,,-, resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer
com particulares, podendo ser demandado e receber Citação inicial em
nome da Sociedade.
II - Todos os a tos que a Sociedade praticar no território nacional
ficarão SUjeitos unicamente ás leis e
regulamentos brasileiros e a jurtsdíçao dos seus tribunal.": judíciátros e
de suas autoridades administrativas,
sem .que, em tempo algum, possa a
referida Sociedade Invocar qualquer
exceção, ou imunidade fundada em

seus estatutos, cujas dísposlçôes não
poderão servir de base a qualquerreclamação.
UI - Qualquer alteração que a Sociedade venha a fazer nos seus estatutos, dependerá de autorização do
Governo brasileiro, para produzir'
efeito no Brasil.
IV - A infração de qualquer das
cláusulas, para a qual não exista cominação especial, será punida com
a multa de Cr$ 1.000,00 (hum mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros), podendo ser-lhe cassada a
autorização, em caso de reincidênela.
Art. 4.° A presente autortzaçâo de
funcionamento poderá ser cassada a
qualquer tempo, a juizo do Governo,
e independentemente de qualquer indenização, quando forem tnfríngídos
os termos desta autorização ou quando o interesse público assim o determine.
Art. 5.° Acompanham este Decreto"
em sua publicação, os estatutos s"cíaís apresentados, legal e devidamente traduzidos, e demais atos mencionados no artigo 2.° do Decreto número 35.514, de 18 de maio de 1954.
Art. 6.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em aontráríc ,
Brastüa, 20 de fevereiro de 1975;
154,° da Independência e 87,0 da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO

N.O

75.401 - DE 20
1975

DE

FEVEREIRO DE

Exclui o Núcleo Cotonuü do Poractüu;
empreeruitmetuo da Superintendência do Vale do São Francisco, da
aplicação do dzsposto na alínea "c",
do artzgo 27, e do artigo 28, do Decreto n.O 59.428, de 27 de outubro.
de 1966, no que se retere aos pra;XIS para emancipação de suas gle-

baS.
O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere a artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 O Núcleo Colonial do Pa-.
racatu, iocatízado no E~tado de Mi-
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nas Gerais, fica excluído da aplicação
do disposto na alínea "c", do artigo
27 e do artigo 28. do Decreto número 59.428, de 27 de outubro de
1966, no que se refere aos prazos estabelecidos para emancipação total ou
parcial de suas glebas.
Art. 2.° A emancipação total ou
parcial das áreas colonizáveis do Núcleo Colonial do Paracatu será declarada em ato do Superintendente
do Vale do São Francisco (SUílALE).
Parágrafo único. A S UVALE caberá concluir a revisão fundiária nas
glebas ainda não regularrzattas quanto à titulação de seus ocupantes e
firmar os respectivos contratos de
promessa de compra e venda ou escrituras definitivas, bem como proceder á cobrança das amortizações e,
quando for o caso, do valor mtegral
das parcelas.
Art. 3.° Fica a SUVALE autorizada
a estabelecer entendimentos com o
Governo do Estado de Minas Gerais
e com as Municipalidades anrangrdas
pelas áreas de glebas a elas anexadas, no sentido de lhes transfertr
encargos e serviços remanescentes,
através de condições e avaliações a
serem estabelecidas por uma Comiasão Especial designada pelo Ministro
de Estado do Interior.
Art. 4.° O remanescente do Núcleo
Colonial do Paracatu, em relação a
terras, benfeitorias e semoventes, suá
objeto de exploração da SUV ALE ou,
se aconselhável, em regime de participação por meio de sociedade ou
empresa constituída especrrumeme
para esse fim.
Art. 5.° Com a extinção da
SUVALE, caberá à Companrua de
Desenvolvimento do Vale «o São
Francisco (CODEV ASF), criada pela
Lel n.v 6.088, de 16 de julho de 1974,
dar continuidade às providências previstas nos artigos 2.°, 3.° e 4." deste
Decreto.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacáo, revogadas as disposições em cont ràrro .
Brasília, 20 de fevereiro ríe ] 975;
154.° da Independência e 87e da
República.
ERNESTO GEISEL
Maurício Rangel Reis

DECRETO N.o 75. 402
FEVEREIRO DE

~

DE 20 DE

1975

Altera dispositivo do Decreto número 75.204, de 9 de janeiro de
1975, que crta a Comissão l!.actonal da Indústria da Construção Czvil, junto ao Mmzstério da Indústria e do Comércio.
O Presidente da República,
usando da atríbuíçáo que lhe confere
artigo 81, item lU, da Constitui-

°ção,

DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 5.° do Decreto número 75.204, de 9 de janeiro de 1975,
passa d, vigorar com a seguinte redação:
"Art. 59 A CNICC promoverá
estudos para a fixação la respectiva lotação, na conformidade do
disposto no Decreto n." 74.448, de
22 de agosto de 1974."
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Dyrceu Araújo Nogueira
Severo raçunaee Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis

DECRETO N9 7B.403
FEVEREIRO DE

~

DE 20 DE

1975

Declara de utilidade pública,
para
fins
de
desapropriação, as aç~es
constitutivas ao capital das soczedades anónimae denominadas H ospital Nossa Senhora da Conceição
e
S. A., Hospital Fémma S. A.
Hospital Cristo Redentor S. A., e
as quotas constitutivas do capital
da sociedade Serviços Aéreos
Bsoeoaueaaoe Médico-Hospitalar Limitada.

o

presidente da República,

no uso doas atribuições que lhe são
conferidas pelo artdgo 81, item lU da
Constituição, e nos termas ~o Decreto-lei nv 3.365, de 21 de Junho de
1941,
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Considerando que as empresas Hos-

pital Nossa Senhora

da

Conceição

das referidas entidades, não só a con-

tinuidade como tamoõn.

a expansão

S. A., Hospital Fêmlna S. A. Hos-

desses serviços assistenciais que cons-

pital Cristo Redentor S. A. e Serviços Aéreos Especializados Médico-

tituem atribuição legal
Prevldenciárto Federal;
DECRETA:

Hospitalar Limitada, integrantes do
chamado Grupo Hospitalar Conceição,

são

responsáveis, em seu conjunto,

pelo mais amplo atendimento médicohospitalar
vinculado à Previdência

Social, no Estado do Rio Grande do
Sul;
Considerando que os serviços de assistêncía médica, a cargo do Sistema Previdenciário Federal,
mesmo
quando prestados por intermédio de
particulares, em convênio com a Previdência Social, não perdem a natureza de serviço público;
Considerando que essas entidades
prestam serviços que se enquadram
entre as hipóteses de desapropriação
previstas pelo Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941;
Considerando que a direção dessas
entidades, em caráter oficial, comunicou à Superintendência Regional do
Instdtutc Nacional de Previdência 80cial, no Rio Grande do Sul, a decísão de suspender o atendimento médíco-hospítalar prestado à Prevldênela Social, criando, assim, uma situaçâo de fato que impõe e legitima
a pronta intervenção do Poder Públíco para' resguarda!" o interesse coletivo;

Sistema

Art. F'
Ficam declaradas de utdlidade pública, paro.
desapropriação
pela União, na forma do artigo 59,
alínea "z", do Decreto-lei ne '3.365,
de 21 de junho de 1941, as ações cons-

titutivas do capital das socia'íades
anônimas Hospital Nossa Senhora
da Conceiçã-o S. A., Hospital Pêmma
S. A. e Hospital Cristo Redentor
8. A., e as quotas constitutivas do
.
.
capital da sociedade Serviços Aéreos
Especializados Médico-Hospitalar Limitada, sediadas no Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 20 Na forma ~ para os efeitos
do artigo 15, do Decreto-Ieí n- 3 .~165,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação das ações de que
trata este Decreto é declarada de
caráter urgente.
Art. 3Q A desapropriação judicial
autorizada por este Decreto será promovida pelo Ministério Público
da
União.
Art. 4'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1975;
154'? da Independência e 870 da
República.

Considerando, finalmente, que a desapropríaçâo das ações dessas sociedades constitui medida legal adequada para garantir, através da gestão

---

DECRETO N." '/5.404 -

do

DE

20

ERNESTO GEISEL
L. G. do Nascimento e Silva

DE

FEVEREIRO

DE

1975

Retifica o Decreto n/' 75.007, de 29 de novembro de 1974, que abre à
Presidência da República e ao Ministério da Marinha, o crédito suplementar de Cr$ 377 .4úO.500,OO.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Cons-

tdtuíção,

DECRETA:

Art. l.c Fica retificado, na forma abaixo o artigo 3.° do Decreto número 75.007, de 29 de novembrc. de 1974, que abre à Presidência na
República e ao Ministério da Marinha, o crédito suplementar 110 valor
de Crê 37'1.400.500,00 (trezentos e setenta e sete milhões, quatrocentos
mil e quinhentos cruzeiros),
c-s 1,00
Onde se lê:
8.700.000
Atividade - 5101.0402.2128
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Leia-se:
Atividade - 5101. 0402. 2025.0(){i. 01

8.700.0no
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1975; 154.° da Independência e 87/' da
Repúbríca ,

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azt?vedo Eenninrt
Mário Henrurue Simonsen
João ?aulo dos Reis t-ezzosc

DECRETO N ," 75.4Qrl -

DE 21 DE FEVEREIRO DE 1975

Alte?'a Co Decreto n° 75.096, de 2ú de dezembro de 1974, que dispõe sobre a
classificação de carçoe e trumstormaçtia de encargos de gabino.te para
as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo
Direção e Aseeseoramento Superiores, do Quadro Permanente do Departamento Nacional de Portos 6 Vias Navegáveis.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
e tendo em vista o disposto IlO artigo 181, item II, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1367; no artigo 79 da Lei ne 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; e o que consta do Processo DASP nv 896, de 19'75
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado, na forma do Anexo deste Decreto, o Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do Departamento
Nacional de Portos e Viaô Navegáveis, aprovado pelo Decreto n.s 75.096, de
20 de dezembro de 1974.
Art . 21' Fica incluído no Anexo constante do Decreto nv 71.235, de 10
de outubro de 1972, atualizado pelo de n.s 73.863, de 14 de março de 1974, na
forma indicada no Anexo deste Decreto, o cargo em comissão de Diretor da
Diretoria Executiva dr- Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, classificado no nível 2.
Art. 3.° As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orcementànos próprios do Departamento Nact .nal de
Portos e Vias Navegáveis.
Art. 4,0 Este Derreto c-ro-era em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrár io,
Brasília, 21 de fevereiro de 1975; 154.° da Independência e 87.° da
República ..
EF.NESTO

GF.:iSEL

Dyrceu Araújo Nogueira

--O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no
DECRETO N,? 75.406 - DE 24 DE
FEVEREIRO DE 1975
Extingue as Coudelarias de Campo
Grande (MT) , Rincão (RS), Tiauiiquera (PR) e Pouso Alegre
(MG) , e dá outras providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe conferem as alíneas IH e V do Art . 81 da
Constituição e na conformidade do

D. O.

de 24-2-75.

disposto no Art. 46 do Decreto-lei n.e
200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam extintas as Coudelarias de Campo Grande (MT) , Rincão
(RS), Ttndíquera (PR) e Pouso Ale~
gre (MG).
Art. 2.° O Ministro do Exército
baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
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Art. 3,0 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1975;
154. Q da Independência
República.

e 87.0

da

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
~ DE
FEVEREIRO DE 1975

DECRETO N° 75.407

24 DE

Dispõe sobre o prosseguimento da 11
Etapa do Plano Nacional de Com-

bate à Febre Altosa e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
O artigo 81, i~em 111, da Constituição,
e tendo em -asta o Decreto n.o 67.364.
de 7 de outubro de 1970 e o Contrato
de Empréstimo a.o 262-SF-BR, publicado no Diário Oficial da União de 4
de fevereiro de 1971,
DECRETA:

Art. 1.0 Para atender aos compromissos assumidos pelo Governo Brasileiro, no Contrato de Empréstimo n.?
262-SF-BR, publicado no Diário Oficial da União de 4 de fevereiro de
1971, celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
objetivando a execução do Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa,
fica o Ministério da Agricultura, através da Coordenação de Combate à
Febre Aftosa, autorizado a prosseguir
na II Etapa do referido Plano Nacional, a qual abrange os Estados de
Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro
e Sergipe, de conformidade "um o es·
tabelecído na Seção 5.10, letra "c", e
na descrição contida no Anexo "B"
do supra-referido Contrato de Empréstimo.
Art. 2.° Fica, outrossim, o Ministério da Agricultura, através da Coordenação do Combate à Febre Aftosa
- CCFA, autorizado a promover junto aos Governos Estaduais e Entidades públicas, mediante Convênio, medidas que permitam a co-participação técnica e financeira desses órgãos, visando ao fortalecimento e à
expansão do Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa, de modo a atender aos seus objetivos.
Art. 3.° As despesas com a execução
deste Decreto e do Plano Nacional de

Combate à Febre Aftosa correrão à
conta dos recursos do Orçamento
Plurianual de Investimentos da
União para 1975, 1976, e 1977, Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, identificação número
.
041.50873.043, e de recursos que venham a ser consignados nos exercicios seguintes:
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
mantidas, no que não contrarie este,
as disposições contidas no Decreto n''
67.364, de 7 de outubro de 1970, com
as modificações do Decreto n,c 68.621,
de 17 de maio de 1971.
Brasília, 24 de fevereiro de 1975;
154.º da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
Paulo dos Reis Velloso

scao

DECRETO Nº %.408 FEVEREIRO

DE

DE

1975

25

DE

Dispõe sobre a representação do Governo Federal nas reuniões a que
se refere o artiço 29 da Lei Complementar s» 24, de 7 de jan:::iro
de 1975.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que .Ihe confere O· artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 29 da Lei Complementar nv
24, de 7 de janeiro de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Caberá ao Ministro de Estado da Fazenda representar o Governo Federal nas reuniões a que se
refere o artigo 29 da Lei Complementar nv 24, de 7 de janeiro de 1975,
presidindo as mesmas reuniões.
Parágrafo único - O Ministro de
Estado da Fazenda poderá delegar,
eventualmente, a ocupante de cargo
de direção superior do Ministério a
representação de que trata este artigo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique SimQnsen

ATOS
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DECRETO N9 75.409 - DE 25
FEVEREIRO DE 1975

DE

Convoca a V Conferência Nacional de
Saúde e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista.\ disposto no Parágrafo único do artigo 90 da Lei nv
3,78, de 13 de janeiro de 1937,
DECRETA:

Art. 19 Fica convocada a V COl1~
feréncía Nacional de Saúde, a realizar-se na primeira semana de agosto
de 1975, em Brasília, Distrito Federal, sob Os auspícios do Ministério
da Saúde.
Art. 2º Constituirão o temário da
Conferência:
1 - Sistema Nacional de Saúde
2 - Programa Materno-Infantil
3 - Vigilância Epidemiológica
4 - Controle de Grandes Endemias
5 - Extensão das Ações de Saúde
às Populações Rurais (rede de unidades básicas e recursos humanos).
Art. 39 O Ministro da Saúde expedirá mediante Portaria, regimento
especial dispondo sobre a orgamzaçao
e funcionamento da V COnferência
Nacional de Saúd-e, a ser elaborado
por comissão para esse fim designada
pelo Tttular da Pasta.
Art. 4Q A Conferência será presidida pelo Ministro da Saúde e na
ausência ou impedimento eventual,
pelo Secretário-Geral do Ministério
da Saúde, ou pelo Vice-Presidente do
Conselho Nacional de Saúde.
Art. 59 Tomarão parte na V Con..
ferência Nacional de Saúde.
I - como delegados do Míntstérío
da Saúde, os membros do Conselho
Nacional de Saúde f: dirigentes de órgãos e entidades diretamente subordinados Ou vinculados ao Ministério
da Saúde;
11 - outros funcionários designados
pelo Ministro da Saúde;
III - um representante de cada
um dos demais Mínístéi-íos mteerantes do Conselho de Desenvclvi;llento
Social;
IV - os diretores dos serviços de
saúde das Forças Armadas e, como
representantes dos Governos dos Es-

tados, do Distrito Federal, e dos Territórios, além dos respectivos Secretários de Saúde, 00 Delegados para
tal fim designados, bem como os delegados de outros órgãos públicos de
saúde, inclusive de autarquias, entidades paraestatais e particulares que
se queiram fazer representar.
Art. 69 As despesas com a realização da V Conferência Nacional de
Saúde, correrão à conta dos recursos
orçamentários próprios do Ministério
da Saúde.
Art. 7Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975;
154 g da Independência e 879 da
ReipÚlblica ,
ERNESTO

GEISEL

Paulo de Almeida Machado

DECRETO N9 75.410 FEVEREIRO

DE

DE

1975

25

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de
Ciências Contábeis e Administração
de Empresas, mantida pela
Fundação Técnico-Educacional
Souza
Marques, com sede na Cidade elo
Rio de Janeiro. Estado da Guana.baTa.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-Ieí nv ..
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.099-74, conforme consta dos Processos nvs .. ,.
8.639-74-CFE e 201. 340~75 do Ministério da Educação e CUltura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências CO':l~
tábeís e Adm1nistração de Empresas,
mantida pela Fundação Técnlco-Bducaclonal SO-uza Marques, com sede na
Cidade do Rio de .Ianelrc, Estado 0.9
Guanabara.

A'l'OS DO PODER EXECUTIVO

178

Art. 2Q Este Decreto entl'a!á em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárIo.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 75.411 - DE 25
FEVEREIRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento das habilitações em Enfermagem Médico-Cirúrgica e em Licenciatura do Curso
de Enfermagem e Obstetrícia, da
Escola Paulista
de
Enfermagem,
mantida pela
Socieâcuie Paulista
para o Desenvolvimento da Medi~
cina, com sede na Gtdade de Sâo
Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente

da República,

usando das atríbulçóes que lhe confere o artigo 81, item lU, da Cons-tituição. de acordo com o artigo 47
dá Lei no 5.540, de 23 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí nv
setembro de 1969 e
842, de 9 de
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal ,de Educação número
4.066-74, conforme consta dos Processos nvs 3.5t7-73-CFE e GM/BSB ••• ,
0{)6108-74 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o runcíonamento das habilitações em Entermagem Médico-Cirúrgica e em Líceneiatura do curso
Enfermagem e
Obstetrtcia, da Escola Paulista de Enfermagem, mantida pela
Sociedade
Paulista- para o Desenvolvimento da
Medicina, com sede na, Cidade de São
paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições' em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975;
154 9 da Independência e 879 da
República.

"e

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 75.412 -

DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciénciae e Letras "Santana",
mantíaa pelo Instituto Sanianense
de Ensino Superior, com sede na
cidade de São PaulO, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 23 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí nv
842, de 9 de
setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
4.047-74, conforme consta dos Proceesos nes 8. 787-74-CFE e GM/BSB
006.066-74 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. to
E' concedido reconhecimenta ao curso de pedagogia <licenciatura plena - na.cíütaçâo em Adminístraçào Escolar, em Orientação
Educacíonal em Supervisão Escolar"
em Inspeção Escolar e em Magistério
das Disciplinas Pedagógicas do
29
Grau) da Faculdade de Ftlosofia, Ciênc.ae e Letras "Santana", mantí.tc
pelo Instituto Santanense de Em-Jn0
Superior, com sede na Cidade de São
Paulo, Estaco de São Paulo
Art. 2 9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro doe 1975;
154<;, da Independência e 879 da
RepÚlblIca.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.413 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1975
Concede recOnhe~'4.'7I/3!1W co curso de
Estudos Sociais da Faculdade
de
Filosofia, Ciências c Letras de Duqu; de Caxias, mantida pela Fundação Educacional de Duque
de
Caxias, cOm <;e'ie nt.'
Cui-uie de
Duque de Cartas, Betaâ x do Rio de

.ranesro.
O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH," da cons-
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títuíçâo, de acordo com O artigo 47
da Lei n? 5.540, de 2(J de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí nc
842; de 9 de
setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de EducaçiW número
4.093-74, conforme consta dos r-ocessos nos 7. 335/74-CFE e GM/BSB
006.073-74 do Ministério da Educação
e Cultura,

ERNESTO

Ney

DECRETA:

Mt. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Socíaís
(licenciatura de 19 grau) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Duque de CaXH'3, mantida. pela
Fundação Educacional de Duque de
Caxias, com sede na Cidade de Duquede Caxias, Estado do Rio de Janeírc,
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975;
154'" da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

santa Mareelína, -iom sede na Cidade
de Botucatu Estado de São Paulo.
Art. 29 Éste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. ~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.414 - DE 25
FEVEREIRO DE 1975

GEISEL

Braga

DECRETO N.9 75.415 - DE 25
FEVEREIRO DE 1975

DE

Declara de utilidade pública e interesse social área de terra abrangida pelo Projeto de Irrigação "Custodia", no Município de. Custódia, Bstado de Pernambuco.

O, Presidente da República,
usando das atribuições que lbe confere o artigo 81, item TIl da Constituição, e na conformidade com o artigo 4.° da Lei n.s 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
DECRETA:

DE

Autoriza o tuncionarncnto do curse
de Educação
Art!stlCa da Faculdade de Música Santa. Marcelina,
mantida pela AS3 Jcia:ção Santa
Marcelina, com se.te na Cidade de
Botucatu, Estado ce São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Consti tulçâo, de acordo com o artigo 47
da. Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí nv
842, de 9 de
setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
4.129/74. conforme conste. dos Processas ncs 3.059/73-CFE e GM/BSB
006.096/74 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Artística. <licenciaturas de 1Q Grau e
plena, esta com habilitação em MúSICa), da Faculdade de Música Santa
Marcelina, mantida pela Associação

Art. 1.0 Fica declarada de utilida..
de pública e interesse social, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, uma área de terra, titulada a
diversos particulares, situada no Município de Custódia, Estado de Pernambuco, abrangida pelo Projeto de
Irrigação "Custódia", com 1.914,11
ha. (hum mil, novecentos e quatorze
hectares e onze ares), demarcada nas
Plantas - D.N.O.C.S.-74, na escala de 1:25.000, constantes do Precesso n.? 12.309-MI-74 e devidamente
rubricadas pelo Secretário-Geral do
Ministério do Interior, formando um
polígono irregular assim configurado:
tem infcio na estaca 66 + 88"7 do canal P2 e segue o azimuth de 122J ao'
com a distância de 2.000 f i até encontrar a estrada PE-87 que liga
Custódia a Sertânia; deste ponto segue margeando a referida estrada,
pelo lado direito da mesma no sentido Custódia - Sertânia até o cruzamento da mesma com o Ríacl.o da
Bravo, limite dos Municípios Custódia
e Sertânia, que dista cerca de 3.500
m do ponto de partida da estrada;
deste ponto desce margeandc o riacho até encontrar o cruzamento deste com a BR-232, numa distância
aproximada de 5.000 m; deste ponto
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segue ainda margeando o riacho até
.a distância de 750 m ; deste ponto toma o azimuth de 310.0 00' e segue a
-dístâncía de 2.250 m: desce p 'ULtJ to.ma o azimuth de 2599 00' e segue a
.distãncía de 500 m; deste ponto toma
o azimuth de 333.° 30' e segue a dis-

tância de 250 m: deste ponto toma o

azimuth de 729 00' e segue a rnstân-

.cía de 225 m; deste ponto

toma

aaímuth de 339.9 30' e segue

o

a dis-

tância de 400 m; deste ponto toma o
azimuth de 81.° 00' e segue a distância de 650 m; deste ponto toma o azimuth de 1.0 30' e segue a distância de
150 m; deste ponto toma o azimuth
de 273.° 00' e segue a distância de
925 m; deste ponto toma o azímuth
de 356.° 00' e segue

a distância

de

300m; deste ponto toma o azimuth de
~7.o 00' e segue a distância de 950 m;
<deste ponto toma o azimuth de 1.0 30'
.e segue a distância de 200 m: deste
_ponto toma o azimuth de 330.9 00' e
.segue a distância de 625 m; deste
.pontc toma o azimuth de 250.° 00' e
segue a distância de 500 m; deste
ponto toma o azimuth de 314.° 00' e
segue a distância de 350 m ; deste
ponto toma o azímuth de 70.9 00' e
segue a distância de 650 m; até encontrar a faixa de domínio da .....
BR-232; deste ponto segue na direção norte pela BR-232 na distância
de 200 m; deste ponto toma o azimuth de 284.° 30' e segue a distância
de 450m; deste ponto toma o azimuth
de 0.° 00' e segue a distância de 300
m; deste ponto segue o azimuth de
55.° 00' e segue a distância de 200 m
até atingir a faixa de domínio da
BR-232; deste ponto segue pela ....
BR-232 na direção norte na distância
de 125 m; deste ponto torna o azimuth de 242.° 00' e segue a distância
de 200 m; deste ponto toma o azimuth de 3319 30' e segue a d'stâncía
de 475 m; deste ponto toma o aztmuth de 2429 00' e segue a distância
de 400 rn; deste ponto torna o aaímuth de 345.9 DO' e segue a distância
DECRETO

N9

75.:116 -

EXECUTIVO

de 425 rn; deste ponto toma o azfmuth de 2739 00' e segue a distância
de 175 m: deste ponto toma o aaímuth de 219 00' e segue a distância
de 500 m até atingir a área de domínio da BR-232; deste ponto segue pela BR~232 na direção oeste na distância de 800 m; deste ponto toma o
azimuth de 35.Q 00' e segue a distância de 450 m; deste ponto toma o
azimuth de 0.° 00' e segue a distância
de 550 rn; deste ponto toma o aaímuth de 579 00' e segue a aíssáncía
de 175 m chegando ao ponto de par.
tida na estaca 66 + 8,87, tecnendo c
polígono.
Parágrafo único. Não se inclui na
declaração deste artigo, a área de
68,30 ha. (sessenta e oito hectares e
trinta ares) correspondente às faixas
de domínio das rodovias BR-232 e
PE-87.

Art. 2.° O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar, com re.
cursos que lhe sejam destinados para realização do Programa de Irrigação do Nordeste a desapropriação de
que trata este Decreto.
Art. 3.° O expropriante no exercício
das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto poderá proceder se alegar urgência de conformidade com o artigo 15 do Derceto-Ieí
n.? 3.365 de 21 de junho de 1941 com,
as alterações da Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 25 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEIsEL

Mauricio Rangel Reís
DE

25 DE

FEVEREIRO DE

1975

Fixo, a distribwção das f'1!-7oçães -nwauoos e senus dos otícuue 'lo b,TéH,ito.
em cada Arma e no Q M B. por postos, a vigorar a partir de 25 d ~ 'Uzem-

oro de 1974.

O Presidente da República,
usando da atríbuiçâo que lhe contere o artigo 81, item TIl, da Constituição
e tendo em vista o parágrafo 'Primeiro do artigo 3Q do Decreto n? 71.848.
de 16 de fevereiro de 1973.
j
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DECRETA:

Art. 19 Os efetivos globais. nas Armas e no QMB, a vígorar a partfde 25 de dezembro de 1974 sào distribuídos, por postos, pelas seguintes funções privativas e gerais:

I
I
POSTOS -

Funções

ARMAS E QMB

I Funções
gerais

I

I

(QEMG

t

QSGJ

privativas I

e

Efetivos.
globais:

I
I

I

I
Coronel - Infantaria ..
..•...I
Cavalaria
. . . . . . . . . . .. I
Artilharia
.
Engenharia
.
........ ,.

..

I

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

Engenharia

I

,,,,,

168
85

400

103

18

5

81
36

235
90
251

)

52
61

. ... . .\
·. . . .. ... )

265

269

101
152

102

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

Major - Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

7
6

I

.. ..

6;~~r;;i;cor.o.~~I ~ I.~í.a~ ..~~~J.~ • : : : : 'I
Artilharia

8

.
.
.
.

I
. . . . . . . . .. i

103

84/J

34

1.403

313

98

I

I

I
.)

Capitão - Infantaria
Cavalaria . . . . . . . . . . . . . .
Artilharia .. . . . . . . . . . . . .. .
Engenharia . . . . . . . . . . .
.
Comunicações .'
,
Material Bélico
19 Tenente Cavalaria

··.·.1.

.. , )
..I

i

I

Infantaria

1

,

Artdlharra ., . . . . . . . . . . . .. .
Engenharia . . . . . . . . . .. .
,..

Comunicações .' . . . . .. ..
Material Bélico

.'
.,

1

I
..I

I
1

'155
240

357
312
159
188

1.099
322
423

150
133

175

o

".243

O
O
O
O
O
O

2.302

O
O
O
O

923

119
113
O
O
O

I
Tenente - Infantaria
Cavalaria
.
.
Artilharia
Engenharia
.
Comunicações .'
.
Material Bélico
.

~9

I
... i

. . . . . . . .I
· . . . . . . . . .I

·::.::::::·i

· . . . . . ... I
I

i

450
135

122

na

6

35

52
10

182

ATOS

PODER EXECUTIVO

DO

Art. 2Q Este Decreto entra em vigor a partir de 25 de dezembro de
1974.
Brasília, 25 de fevereiro de 1975; 154g da Independência p. 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Syll1io rrota

DECRETO NQ 75.417 - DE 26
FEVEREIRO DE 1975

DE

Autoriza a cessão gratuita dos terrenos que menciona, situados em
Araqwti, no Estado do Paraná.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárío
Brasília, 26 de fevereiro de 1975;
1540 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constdtuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
1 9 do Decreto-lei nc 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrímô-

ui? da União autorizado a ceder, gratuitemente, ao Estado do Paraná duas
faixas de terreno com a área. total
de 577.090,00 m2 (quinhentos e seten-

ta e sete' mil e noventa metros quadrados), situadas em Arapoti, no Estado do Paraná, de acordo com os
elementos constantes do pruc-sst protocollzado no Ministério da Fazenda sob o n» 0768-38.378, de 1974.
Art. 29
Os terrenos referidos ao
artigo anterior se destinam à construção da Rodovia PR-l, subtrecho Jaguartatva-Wenceslau Braz.
Art. 39 O cessionário se obriga
a realizar o objetivo indicado no artigo 29 deste Decreto no prazo de 2
(dois) anos, a pavimentar a estrada
que dá acesso' à Indústrias Brasileiras
de Papel e a efetuar o corte de pinheiros existentes na área, sem qualquer ônus para a União.
. Art. 49 A cessão se tornará nula,
mdependentemente de ato espectai
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias -ealizadaa,
se aos terrenos, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa ou,
ainda, se ocorrer inadímpieruento de
cláusula do contrato a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.

DECRETO

N.o

75.418

FEVEREIRO DE

DE 26 :JE

1975

Dispõe sobre enquadramento de servidores do Ministério sa Açriculturü
e dá outras prouiâências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23 da Lei numero 4.069, de 11 de junho de 1962;
nos artigos 4.°, § 1.0, e 9,", (la Lei número 4.345, de 26 de junho de 1~64;
no Decreto-lei n.v 299, de 28 de fevereiro de 1967; e o que consta dos ProCf-SSOS números 5.522, de ).974, f.1' 816,
de 1975, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n,« 65.878, de ~6 de dezembro de 1969, que aprovou o enquadramento do pessoal do Mlnlstérío
da Agricultura, amparado pelo parágrafo único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
para efeito de serem Incluídos os cargos constantes da relação nominal
anexa, que é parte Integrante deste
decreto, e neles considerar enquadrados, a partir de 15 de _junho ae 19(\2,
os servidores indicados ~ nesta última
relação nominal.

ATOS

Art. 2." A partir de 2·9 de íunho
de 1964, com vigência financeira a
conta : de 1.0 de junho -íe 1964, ficam
reclassíftcados, de acordo com os artigos 4.°, § 1.0, e 9.°, da Lei n." .1.345,
de 26 de Junho de 1964:
I

-

No nível 19, os cargos de:

al Professor de Ensino Agrícola 'I'éc-

nico, código EC-505; e
b) Professor de Ensino Agrícola Básico, código EC-508; e
II - No nível 21, o cargo de Médico, código Te-BOI.
Art. 3.° Pica reclasslftcauo, a partu de 28 de fevereiro de t!-l67, de conformidade com o Decreto-lei n,« 299,
de 28 de fevereiro de 1967, na classe
de Auxiliar de Enfermagem, código
p-t . 701.13 ,A, o cargo de Enfermeiro
Auxiliar, P-l. 706.
Art. 4.° Na execução -íeste decreto
aplicam-se, no que couber, as cusposíções do Decreto n.s 65.:170, de 16 de
dezembro de 1969.
. Art. 5.° Este Decreto entrará em
VIgor na data da sua puo'tcaçâo. revogadas as disposições em contrárfo .
Brasília, 26 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 87" da
República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli

Os anexos mencionados no art 1"
foram. publicados no D. O. de 27 de
revereíro de 1975.
DECRETO

NÇI 75.419
FEVEREIRO DE
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- DE 26
1975

DE

·Exti'f!'yue o Consulado honorário em
Trzer e. cria Consulado 11On.)fáno
em Maznz, na República reeer.a üa.
Alemanha.

O Presidente da República,
usan-do da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e nos termos do artigo 28, parágrafo
19, do Decreto nv 71.534, de 12 de deaembro -de 1972,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica extinto 'l Consuta ao
honorário do Brasil em 'I'rler, na República Federal da Alemanha.

Art. 29 E' criado Consulado nonorário do Brasil em Malns. Estado tia
Renânia-Palatinado, na Repúbica f"ederat da Alemanha.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em v.gor na uata de sua ounucacão,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1975;
15'±~
aa Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

DECRETO N.o 71) 420
FEVEREIRO DE

DE

da

26 DE

1975

Declara de utilidade v"Úúlica para
fins de desapropriação, área de terra szecesscrzc à conci-ucao da
subestação denominada "Piracicamirim": da Companhia P.aulista de
Força e Luiz - CPFL, Est·1.do de
Sâo Paulo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constttulçâo,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra b, do Código de Aguas, reguramentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954 e no Decretolei n." 3.365,· de 21 de junho de 1941,
~ o que consta do processo
MME
704 874-74,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação, a
área de terra de 8.DOa (lO metros
quadrados, necessária a construção
da subestação denominada "Píracicamirim", no Município -le Piracicaba;
Estado de São Paulo.
art. 2.° A área de terra referida no

artigo prlmeíro compreende a constante da planta de situação n." nxSK-46816, aprovada pelo Diretor da
Divisão de Concessão de serviços de
Fnetrtcidade do Departamento
Nacional de Aguas e EnerghL Elétrica,
no processo MME 704.37474, e assim
descrita:
1." Gleba - Uma área de terra, com
1. 'HIv,,,,, metros quadrados, sem benfeitorias, constituída peles otes números 121, 122, 123, 124 e J::';:'i, da Quadra 19, do Setor 24, do Bairro "dar-

184

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

formando um ângulo interno de 90°00',
e segue margeandc as terras de AI~
cídes Pompermyer, numa distância de
priedade atribuída a Ana Marta Coe39,00 metros, até encontrar outro marlho e esposo, assim configurada; "t~m
início num marco cravado na eSQUIna
co, onde, também, faz tíívlsa com o
da Rua General Camisâo com a Rua lote 125, de propriedade atribuída a
Mário de Andrade; deste ponto segue
Ana Maria Coelho e esposo; neste
margeando a Rua General Camísão, ponto faz uma deflexão à direita, fornuma distância de 50,00 metros. até
mando um ângulo interno de 90°00',
encontrar outro marco, onde faz die segue margeando o referido lote
visa com o lote n,« 126, de proprledade
n." 125, numa distância de 28,00 meatribuída a .Iosé Carlos Denart Contros, até encontrar o marco onde teve
sul; neste ponto faz uma deflexãc à
início esta descrição, onde for:na um
direita, formando um ângulo interno ângulo interno de 90°00'."
de 90°00', e segue margeando o refe3.° Gleba - Uma área de terra, com
rido lote n." 126, numa distância de
6.408,00 metros quadrados, sem ben28,00 metros, até encontrar outro marfeitorias, Iocaãízada no Bairro "Jarco, onde, também faz divisa com terdim Brasil", no Munícíplc de Piraciras de propriedade atribuída a Alciães
caba, Estado de São Paulo, de propriedade atribuída a Alcides PomperPompermyer e outros; neste ponto faz
uma deflexão à drreíta, formando um
myer e outros assim cmf'igurada:
ângulo interno de 90°00', e segue ma-r"tem inicio num marco cravado na
geando as terras de propriedade atrtdivisa com a Rua Mário de Andrade,
buída a Alcides pompermyer e outros,
onde, também, faz divisa coro o lote
numa distância de 50,CO metros, até nc 121, de propriedade atribuída a
encontrar o marco cravado na divisa Ana Maria Coelho e lC'--SpOSO; deste
com a Rua Mário de Andrade, neste
ponto segue margeando ce lotes uúponto faz uma deflexâo à direita, formeros 121, 122, 123, 124 a 125, de promando um ângulo interno de r'GQ 00', priedade de Ana Maria Coelho e ese segue margeando a retecda Rua
poso, numa distância de 50,00 meMário de Andrade, numa distância de
tros, até encontrar outro marco,
onde, também, faz dívtsa com o
28,00 metros, até encontrar ? marco
onde teve inicio esta descrição, onde
lote no 126, de propriedade atribuída
9
forma um ângulo interno de 90 00", a José Carlos Denari Coneul; deste
2.° Gleba - Uma área de terra, com
ponto segue margeando :JS lotes nú1.092,00 metros quadrados, sem benmeros 126, 127, 128 e 129, de propriefeitorias, constrtuida veiOs lotes nú- dade do mesmo José Carlos Denari
meros 126, 127, 128 e 129, da Quadra Consul, numa distância de. 39,00 me19, do Setor 24, do BaIrro "Jardim
tros, até encontrar outro marco craBrasil", no Município de Piracicaba, vado na divisa da Rua José- do PaEstado de São Paulo, de propriedade trocínio com o lote n,v 129 de proatribuída a José Carlos Denart Conpriedade de José Carlos Demarí Oonsul, assim configurada: "tem início sul; neste ponto faz uma ceflexão à
num marco cravado na dívísa com a
direita, formando um ângulo interno
Rua General Camísâo, onde, tam- de 90°00', e segue margeando o futuro
bém, faz divisa com o rote n.s 125, prolongamento da Rua Jose do Pade proprledane atribuída a Ana Ma- trocínio, numa distância de 72,00 meria Coelho e esposo; deste ponto segue tros, até encontrar outro marco; nesmargeando a referida RlIa General te ponto faz uma deflexâo à direita,
Camísão, numa distância de 39,00 me- formando um ângulo interno de
tros, até encontrar o marco cravado 90°00', e segue margeando as terras
na esquina dessa Rua com a Rua José dos expropríandos, numa dístàncía de
89,00 metros, até encontrar outro
do Patrocínio; neste ponto faz uma
deflexâo à direita, formando um ânmarco, onde, também, faz divisa com
gulo interno de 90°00', e negue mar- o futuro prolongamento da Rua Mágeando a Rua José do Patrocmro, nu- rio de Andrade; neste ponto faz uma.
um
ma distância de 28,00 metros, até en- deflexâo à direita, formando
contrar outro marco cravado na diângulo interno de 90°00', e segue marvisa da referida rua, anue, também, geando o futuro prolongamento da
faz divisa com terras de propriedade referida Rua Mário de Andrade, numa
de Alcides Pompermyer e outros; nes- distância de 72,00 metros, até enccn..
te ponto faz uma deflexãc à direita, trar o marco onde teve ínícío esta.

dlm Brasil", no Município de Plraclcaba, Estado de São Paulo, de pro-
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descrição, onde fôrma um ângulo in ~
terno de 90°00'."
Art. 3.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz -- ..
CPFL a promover a desapropriação
da referida área de terra, na forma
da legislação vigente, com os seus recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, modrücado pela
Lei no 2,'{86, de 21 de maío de 1956,
fica a expropriante autortvada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse da area de terra
abrangida por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1975;
da Independência e 87° da
República.
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ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.421 FEVEREIRO

DE

de Belém, pelo prazo de 10
(dez), anos, sem direito de exclusividade, uma estação cl:e radíodlfusão
sonora em onda tropical, com fms
exclusivamente educativos.
Parágrafo único. As obrigações decorrentes da autorização constante
deste artigo obedecerão a cláusulas
estabelecidas em convênio a ser assrnado entre o Ministério das Comunicações e o Governo do Estado do
Pará, através da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, dentro
de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diáno Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo. de pleno direito, o ato de autorização.
dade

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto D.O 56.909,
de 29 de setembro de 1965, publicado
no Diário oncuü da trníáo de 1° de
outubro do mesmo ano, e demais disposições em contrário.
Brasília. 26 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e e7.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

DE

26

Euclides Quandt de Oliveira

DE

1975

Autoriza o Governo do Estado do
Pará, através da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, e sob
a denominação de Rádio Educativa
do pará, a instalar uma estação de
rcaioaitusao sonora em onda tropical, com
fins
exclusioumenie
educativos, na Czdade de Belém,
mediante connênio a ser celeorcdc
com o Ministério das Comunica-

ções.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 32 da Lei n." 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
9.244-74,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Governo do Estado
do Pará, através da secretaria de Estado de Educação e Cultura, e sob
a denominação de Rádio Educativa
do Pará, autorizado a instalar na Oâ-

o

Convênio mencionado no art. 1'?

foi publicado no D. O. de 27-2-75.

DECRETO N," 75.422 FEVEREIRO

DE

DE

26 DE.

1975

Declara de utilidade pública, vara
fins de desapropriação, uma (Í1'ea
de terreno urbano, sem benfeitorias,
situada na Cidade de São Paulo,
Estado de São paulo, aeeuncao à
construção de prédio para meuuação da sede da Diretoria Regional
da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos naquele Estado.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 5.°, letra "h", e 6.° do
Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de junho
de 1941,
DECRETA:

Art. 1Q E' declarada de utilidade

pública, para rins de desapropriação,
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'Uma área de terreno urbano, ?om :'.
29.544,50 ma, (vinte e nove mil qUInhentos e quarenta e quatro metros
quadrados e cinqüenta decímetros
quadrados), aproximadamer:te, ~it.ua
da na Avenida Do~tor Gastâo Vidígal
'S/N, Vila Loopol~ma, parte Gleb.a
~'F", 14.0 Subdistnto da Lapa, na CIdade de São Paulo, Estado do mes-

mo nome, pertencente à Organização
Mofarrej Sociedade Anônima, Agrícola e Industrial, e destinada àconsnrução de prédio para ínstalaçáo da
sede da Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e 'I'elé-

grafos (ECT) em Sâo Paulo - medindo 320,10 m (trezentos e vinte metros e dez centímetros) de frente para a Rua Mergenthaler, a começar de
um ponto distante 130,00 m (cento

e trinta metros), da esquina formada
por essa rua com a Avenida imperatriz Leopoldína: deflete à direita e
segue pela Avenida Doutor Gastão
Vidigal na distância de 92.:10 m (noventa e dois metros e cinqüenta cent.ímetros) , onde atinge a esquma da
Rua Jacaré Mirim; deflete, novamente, à direita, e segue por essa rua
até a distância de 318,40 m (trezentos e dezoito metros e quarenta cent.ímetros), onde torna a defletír à direita e, confrontando com oarte da
área compromissada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial __
SENAI, vai na distância de 92,50 m
(noventa e dois metros e cinquenta
centímetros), até atingir o ponto de
partida na Rua Mergenthaler ,
Art. 2.° A referida área, que tem
a forma aproximada de um retângulo,
está registrada em 12 de janeiro de
1971 sob o n.v 93.348. do Livro 3-BR,
fls. '157, do 10.° Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca da Capital
do Estado de São Paulo, t-udo de
acordo com as plantas e documentos
constantes do Processo n.s 1.855·-75,
do Ministério das Comunicações.
Art. 3.° Fica a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT autorizada a promover a desapropriação da referida área. de terra, na forma da legislação VIgente com seus
recursos próprios.
Art. 4.° Nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropíração é declarada de ca-

ráter urgente para efeito de imediata Imissão de posse.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1970;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 75.423 - DE 26
FEVEREIRO DE 1975

DE

Outorga concessão à Rádio Teleoieão
Brasil Oeste Ltâa., para estabelecer uma estação de radiodifusão sOnora em onda tropical, na Cidade
de Corumbá, Estado de Mato Gros-

so.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado
com o artigo 8°, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo MC número
12.760-73,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Rádio
Televisão Brasil Oeste Ltda., nos
termos do artigo 28 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.c 52.795, de 31 de
outubro de 1963, concessão para estabelecer na Cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso, sem direito de
exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente 8
deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste no Diário Oficial da União,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de~ Oliveira
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DECRETO

N9 75.424
FEVEREIRO DE

- DE 27
1975

DE

.Auiorizà a instituição de serviàão àe
solo. em iaocn (./~ conceaséc de la~
vra.

o Presidente da República,
-usando da atribuição que lhe confere
'0 artigo 81, item lII, da Constituição
,de. ~~ d~rf~~:re~~o~eec{~Jr~~óg~o2~~
Mmeraçao), alterado pelo Decreto-lei
.nv 318, de 14 de março de 1967,
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9 - Herdeiros de Geraldo X1Gro
de Melo - Mariana
10 - Mutilo das Candeias
Martins - Mariana
11 - Cla. Siderúrgica Belga-Mineira - Mariana
12 - Cla.. Siderúrgica jjelgo-Míncira - Mariana
13 - Mineração e Usina Wlgg S.A.
- Mariana
14 - Cia , Siderúrgica Belgo-Minei~
r~, Mariana
15 - Delí Gonçalves Machado
Mariana
16 - José Leão Líberato - Maria-

na

DECRETA:

Art. 1Q Fica autorlzada. em favor
.da concessão de lavra dto' minério de
ferro outorgada àS. A. Mmeraçao
da Trindade - SAMITRI pelo Decreto nv 72.098, de 18 de abril de 1973.
.a ínstdtulção de servidão de solo, necessária à implantação e manutenção
de via de transporte de minério e
obras acessórias, pelo sistema de tubulaçâo, compreendendo uma
faixa
de 35 (trinta e cinco) metros de largura e 420 (quatrocentos e vinte) quílõmetras de cc-nprimenbo, situada entre la. mina de ferro denominada Germano no Distrito de stl). Rita Durão
Muníctpio de Mariana, Estado de Mi~
nas Gerais e o Terminal Marítimo localizado na ponta de Ubu, Distrito
de Ubu, Município, de Anchieta, Estado do Espírito santo.
Parágrafo único.
A mencionada
faixa de servidão tem a delimitação
'definida nas plantas específicas constantes do Processo ns 1.721/67, do Departamento Nacional da
Produção
Mineral. do Mínistér!o das Minas e
Energia e abrange lmoveís com a sftuaçâo e titularidade especlfícados de
acordo com a seguinte relação, segundo a dtrecao MaríanayUbu:
1 - Cía , Siderúrgica Belgo-Míncíra - Mariana
2 - Alumínio Minas Gerais S. A.
- Mariana
3 - Murilo de Magalhães Sã.
Mariana
4 - era. Siderúrgica Belgo-Mtnerra - Mariano,
5 - Cia. Ferro Brasileiro - Ma-

17 - Efigênia Rocha - Mariana
18 - Artur Teixeira Pena - Má19 - João Santana de Souza Mariana
20 - Deíí Gonculves
Machado e
outros - Mariana
21 - Helena Donata Pereira
Mariana
22 - Antonio Oamillo de Almeida
Mariana
23 - José Aniceto Soares - Ma-

6 - ela. Siderúrgica Belgo-Mtneira - Manana
7 - Cía.. Ferro Brasileiro - Ma-

riana

'rrana

'rtana

8 -

rtana

Geraldo Bento de Melo -

Ma~

rtana

24 - Dario Gonçalves Machado Mariana
25 _. Geraldo Gomes Pena - Ma-

ríana

26 - Benedito Ferreira Pena
Mariana
27 - João Roãrlgues de Oliveira e
Cunhados - Mariana
28 - Luiz Raimundo da Silva
Mariana
29 - Francisco de Assis Mlranôa
Mariana
30 - João do Carmo Monteiro
Mariana
31 - Expedito Pereira - Maria-

na
-

32 - Patrimônio Igreja São Luiz
Águas Claras - Mariana
33 - João Evangelista Carneiro -

Mariana

34 - Francisco de Assis Miranda
Mariana
35 - Benjamim Fernandes Peixoto
- Mariana
36 - Herdeiros
de Joaquim Pacheco Anacleto e
Antonio Chaves
Anacleto - Mariana
37 - Carlos Luz de Paula. - Ma-

-

38 - Carlos Leal Barbosa e outros
Mariana
39 - Maria Macedo - Mariana
4{) Herdeiros de João Martes Mariana
-
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OU~

Mariana

74 -

42 - José Raimundo da Silva
Mariana

45 - Jorge Amâncio dos Santos
Barra Longa
46 - Carlos Leal Barbosa - Barra
Longa

Herdeiros de Orlando Luiz

Barra Longa

Armando Pascoal Carneiro

Barra Longa

50 -

Tomás Aqutno Cota -

Barra

Selma Magalhães Gomes

Barra Longa
52 - José Angelo Lopes Longa
53 -

Mozart Fiqueiredo

Barra

Cota

Barra Longa
54 - Patrimônio da Gesteira
tra.i - Barra Longa

(Ml~

55 -

Gabriel Manoel Romualdo -

56 -

Clévio JOão Gomes -

Barra

57 -

Aníbal e Benevenuto

GOmes

Barra Longa
Longa
Costa -

58 -

Claudíonor veríssimo de OÜ-

Barra Longa
Maria de Lourdes Rolla
Barra Longa
76 - Antonio da Costa Lanna 6
fiLhos - Barra Longa
77 - Luiz da Costa Tavares
Barra Longa
78 - José Anacleto Rosa - Barra Longa
79 - José Fausttno -- Barra Longa

48 - Felicíssimo Ezequiel Dias
Barra Longa

Longa
51 -

Barra.

75 -

Mariana

49 -

Francisco Martins -

vêíra -

43 - Pedro vítortno da Costa
Mariana
44 - Díolina Emitia Anastácia

47 -

73 Longa

Barra Longa
José de Souza Magalhães

Barra Longa
59 - José vasconoetos Lanna
Barra Longa
60 - Sidônio Carneiro MoI - Barra Longa
61 - Francisco Gonçalves Carneiro
- Barra Longa
62 - Godofredo Lanna Pereira Barra Longa
63 - José Pereira de Souza - Barra Longa
64 - Venâncio Ferreira Freitas e
outros - Barra Longa
65 - Armando Pereira de Souza
Barra Longa
66 - Sancho Pacheco
Barra
Longa
67 - Oswaldo
Tavares
Barra
Longa
68 - Francisco Martins
Barra
Longa
69 - Antonia
Fidelina
Barra
Longa
70 - Pedro Celestino
Barre.
Longa
71 - Maria de Lourdes Rol1a
Barra Longa
72 - José dos Santos - Barra
Longa

80 - José Cezarlo Ramos - Bar-ra Longa
81 - Herdeiros de José verlsslmo- Barra Longa
82 Joaquim Ramos
Barra
Longa
83 - Amaro Irineu - Barra Lon-ga

84 ga
85 -

Manoel Ramos -

Barra Lon-

José Estácio e outros - Barra Longa
86 Maria Petrína da Cruz
Barra Longa
87 - José Faustino - Barra Longa

88 -

Longa

Joaquim Ramos

Barra

89 - José Cezario Ramos - Barra Longa
90 - Herdeiros de Silvério Ferreira de Jesus - Barra Longa
91-- Hélio Ramos (Terezínha Ramos) - Barra Longa
92 - José Cezario Ramos
Barra Longa
93 - José Cezario Ramos
Bar-ra Longa
94 - José Batista Ramos - Barrai
Longa
95 - Joaquim Aníceto Ramos
Barra Longa
96 Herdeiros de Otávio Soares
Albergaria - Barra Longa
97 - Cristiano José Albergaria
Barra Longa
98 - Luiz Soares Alberagrla
Barra Longa
99 - Alvaro Albergaria - Barra

Longa
100 -

Marta Mateus -

Barra Lon-

ga

101 - João Rodrigues Chaves Barra Longa
102 - Gariela Assunção e filhos Barra Longa
103 - Paulo Julio - Barra r..ong.
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104 -

.sa

José Julio -

Barra

t.on-

- 105 - José Jacinto Machado - Barra Longa
106 - Maria da Natividade Souza
- Barra Longa
107 - Francisco Marçal - Barra
Longa
108 - José e João Damasceno
Barra Longa
109 - Antonio Francisco Gonçal~
ves - Barra Longa
110 - Gabríela Assunção _ Barra
Longa
111 - José Cassemíro Mendes
Barra Longa
112 - José de Paula Matlas
Barra Longa
113 - José de Paula Matias e outros - Barra Longa.
114
Paulo Júlio - Barra Longa
115 - Herdeiros de Estevam Dutra
- Barra Longa
116 Edmo Teixeira Borges
Barra Longa
117 - Edmo Teixeira Borges
Ponte Nova
118 - Vicente de Paula Silva
Ponte Nova
119 - Joaquim dos Santos Saraiva
- Ponte Nova
120 - José Superbi Sobrinho
Ponte Nova
121 - Leny de Almeida Superbt Ponte Nova
122 - Herdeiros de Aristóteles Pinheiro Lacerda - Ponte Nova
123 - Manoel dos Reis Gomes
Ponte Nova
124 - Enir Xavier Mal e outros Ponte Nova
125 - Cía , Açucareira Vieira Martins - Ponte Nova
126 - Jadir Carneiro Aleixo
Ponte Nova
127 - Antonio Luiz Aleíxo - Pon'te Nova
128 - Escola Rural Estadual
Ponte Nova
129 - Cia. Açucareíra Vieira Mar'tlns Rio Piranga - Ponte Nova
130 - José Lizardo GOmes - Santa
'Cruz do Escalvado
131 - Francisco Paradele - Santa
'Cruz do Escalvado
132 - Manoel Ldzardo Gomes
Santa Cruz do Escalvado
133 - Cia. Açucareíra Vieira Martins - Usina Pião - Ponte Nova
134 - Herdeiros de Luiz Mairink Ponte Nova
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135 - Jesus Valadares da Cruz Ponte Nova
136 - Orozdmbo Valadares da Cruz
- Ponte Nova
137 - Herdeiros de João Alves Costa - Ponte Nova
138 - Antonio Alves Costa - Ponte Nova
.
139 - Raimundo Pedro de MIranda
- Ponte Nova
140 - Antonio Marciano Pereira Ponte Nova
141 - Ana Rosa de Souza e outros
.
- Ponte Nova
142 - Viúva de Manoel do NasCImento - Ponte Nova
143 - Darcy Pereira Arantes
Ponte Nova
144 - Herdeiros de Antonio Xavier de Souza - Ponte Nova
145 - José Marinho - Ponte No-

va

146 - Antonio Egídio Fideles Almeida - Ponte Nova
147 - João Felix Justino - Ponte
Nova
148 - José Mariano Chaves de Re~
zende e José de Paula Santos
Ponte Nova
149 - João Marçal Randolfo
Ponte Nova
150 - Geraldo Marcolino Luna
Urucânia

151 - Carlos Martins Alves de Oliveira - Ponte Novo.
152 - Geraldo Marcolino Luna
Urucânia
153 - Onofre Pinto Ferreira
Urucânia
154 - José Alexandre 'I'elxeíra
Urucânía

155 - Antonio Zampieri e outros
Urucânía
156 - Cía.. Acucaretre Vieira Martins - Usina .Jatíboca - Urucâma
157 - José Alexandre 'I'eíxeira
Urucânía
158 - Acácia Martins - Uruc9..nia
159 - Paulo Juventlno Albergarta
- Urucânta
160 - Jesus Valadares da Cruz

-

Urucânie,

161 - Manoel Camilo Maírlnk
Urucânia
162 - João Avelar da Silva - Urucânía
163 - Joaquim Ambrósio - Ilrucânía
164 - Moisés Januário Teixeira .Urucânía
165 - Oroalmbo Valadares da Cruz
- Urucânta

A'ros
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Herdeiros de Paulo Glardint

Urucâma

167 -

Paulo Bonifício Roüríguea -

tjrucâma
168
-

~

Orozrmbo Valadares da Cruz

Urucânía

169 -

Gragtna Tomaz Rodrigues

Urucâma

170 -

-

Maria

171 -

Antonio Martiniano

reira -

Urucãnía

172 -

Paulo

Perreíra 173 -

cânia
-

Bernarda de Jesus

Urucâma
Emüío

Martdníano

Urucâma

Hélio Pereira Soares -

174 -

Fer-

Uru-

Domlnator Salgado Pereira

Urucânía

175 -

Ary Soares Martins -

176 -

Coracy Pereira da Silva

177 -

Herdeiros de Francisco PIu

oânía

Urucânía

de Souza -

Uru-

Urucânía

178 - Hél10 Soares Martins - Urucânte,
179 - Antonio Rafael AveIar
Sto. Antônio do Grama
180 - José Rafael Gomes - Sto.
Antonio do Grama
181 - Manoel Vicente de Souza -Sto. Antonio do Grama
182 - Antonia Jarrete Zinato
Sto. Antonio do Grama
183 - Raimundo Teixeira Salgado
e José Edmundo Brandão - Sto. Antônio do Grama
184 - José Rafael Gomes - Sto.
Antonio do Grama
185 - Nilson Gonçalves Leal e Bertoldíno Apolonio Teixeira - Sto. Antônio do Grama
186 - Manoel Vicente Souza
Sto. Antonio do Grama
187 - Francisco Sampaio
Júnior
- Sto . Antonio do Grama
188 - Maria Delflna Viana Ribeiro - Sto. Antonio do Grama
189 - Afrânio Pinto Moreira
Bto . Antonio do Grama
19::1 - Cidade de santo Antonio do
Grama - Sto. Antonio do Grama
191 - Inês Bacellar Dias _ Sto .
Antonio do Grama
192 - José FIa víano Baião - 8to.
Antonio do Grama
193 Itamar Moreira Couto
Sto. Antonio do Grama
194 - Afrânio Pinto Moreira e Glicênio Pinto Moreira Sto. Antonio do Grama

EXECUTIVO

195 - Viúva Clementína R1SRI Braga. Domingues - Sto. Antonio
do)
Grama
196 - Raimundo Roberto de Amorim - sto. Antonio do Grama
197 - Herdeiros de José Alves de
Lemas - Sto. Antonio do Grama
198 - Herdeiros de Alípio Rodrigues Roberto - etc. Antonio
do
Grama
199 - Geraldo Gomes da Silva
Sto. Antonio do Grama
200 Afrânio Pinto Moreira
8to. Antonio do Grama
201 Afrânio Pinto Moreira
eGeraldo Gomes da Silva - sto. Antonio do Grama
202 - Afrânio Pinto Moreira e Antonio TOmé Viana - Sto.
Antonio'
do Grama
203 - Herdeiros de Alípio Rodrigues Roberto - Sto. Antonio do Grama
204 Geralda Silvestre Marcianoe José Teixeira - Sto. Antonio do'
Grama
205 - Geralda Silvestre Marciano- Sto. Antonio do Grama
2G6 - José de Souza Neto - Sto.
Antonio do Grama
207 - Geralda Silvestre Marciano
e José de Souza Neto - sto. Antonio do Grama
208 - Ibraim Pereira Bitarães
Sto. Antonio do Grama
209 - Viúva de Geraldo Ferreira
Braga - Abre Campo
210 - Joaquim de S. Ferreira Abre Campo
211 - viúva de Geraldo Silvestre Abre Campo
212 - José Amaro dos Santos
Abre Campo
213 - Abilio Dionísio Silva - Abre
Campo
214 - José Célio de Paiva - AbreCampo
215 - José Martins da Costa
Abre Campo
216 Viúva de Geraldo Silvestre:
- Abre Campo
217 - Joaquim Souza Pereira
Abre Campo
218 Antonio Lelis Duarte
Abre Campo
219 - Herdeiro.._ de Julieta de Parva - Abre campo
220 Sebastião Ribeiro de Pai va
- Abre Campo
221 - aoao Lelis Duarte Abre'
Campo
222 - Estevão de Souza Ci1a,N€S _.
Abre Campo
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223 - Herdeiros de Antonio Rosa,Iíno de Souza - Abre Campo
224 - Percilío Lopes Salgado
Abre Campo
225 ~ Antonio Lelis Pereira _ Abre
campo
226 - Herdeiros de Antonio RosaUno de Souza - Abre Campo
227 - João rte Souza Dias - Abre
Campo
2~l:) Alberto Tito de Souza
Abre Campo
229 - jzaimundo Lopes Salgado
Abre Campo
230 ~ José Lopes Salgado - Abre
Campo
231 - Díolínda Agrtplna de Parva
- Abre Campo
232 - José Martins Pereira - Abre
Campo
233 - José Martins de Pa1Va
Abre Campo
234 - Antônio Avelino de Parva
Abre Campo
23& - Áurea Pereira de Parva
Abre Campo
~J6 José Martins Pereira - Abre
Campo
237 - Lavajl da Silva Lisboa
Abre Campo
238 - Aurea pereira de Parva
Abre Campo
239 - Deodoro Ferreira de Palva
- Abre Campo
240 .José Lopes Salgado e Ana
Pereira de Palva - Abre Campo
241 - Sebastião Ferreira de Paiva
- Abre Campo
242 - Marreta Martins de Palva Abre Campo
'
-.
243 - Adão Martins de Paíva
acre 'Campo
244 - Amantino de Souza - Abre
Campo
245 - José Raimundo de Oliveira.
- Abre campo
246 - Ana Martins de Paiva
AJbre Campo
247 - José Maria Bastos e oroaímoo Martins Bastos - Abre Cempo
248 - João Martins de Oliveira Abre Campo
249 - Sebaetdâo Pereira Quintão .
,
Abre Campo
250 - José Costa de Oliveira
Abre Campo
251 - José Mendes Barbosa - Acre
Campo
252 - Sebastião Gonçalves Pereira
- Abre campo
253 - Geraldo Alves Miranda
Abre Campo

254- Antonio de Araujo

Chaves
Matipó
255 - José Pereira e Nicolina 30dinho Mendes - Matip6
256
Adalberto da Cruz - Matipó
'
257 - José de Santana -- Maltlpó
258 - José Chaves Sobrinho - Matipó
259 - Síntrônío Mendes Bastos
Sta. Margarida
260 - Sínrrônlo Mendes Filho
Sta. Margarida.
261 - José serafim Moreira - Sta.
Margarida
262 - Clarismundo Gomes Cor..
rea - Sta. Margarida
263 - Filhos de Ciro Benedito deAlmeida - sta. Margarida
264 - Clarlsmundo Gomes Correa.
- Sta. Margarida
265 Antonio Chaves 'retxeire ate.. Margarida
266 - Alcino Pedro de Oliveira sta. Margarida
267 - Aladlm porte Filho
sta.
Margarida
268 - João Batista Portes
ata,
Margarida
269 - Venâncio
Squíavo
Sta.
Margarida
270 - Herculano Igino dos Santos
- Sta. Margarida
271 - Antonio Chaves Teixeira
Sta. Marfarida
272 - MarioPi-mentel - Sta. Margarida
273 - Inéía Queiroz de Olíverra -ste.. Margarida
274 - Antonio Alves Dutra - Sta.
Margarida
275 - Geraldo Serivani Mendes Sta , Margarida
276 - Duilio Soares - Sta. Mar..

-

garída

277 - Joaquim Raposo
Sta.
Margarida
278 - Dario Soares e Maria Pinto de Lima - Sta. Margarida
279 ~ Májolo Costa Machado
sta. Margarida
28Q - Adão Alves Siqueira - Sta.
Margarida
281 - João Díonízíc da Silva

Sta. Margarida

282 - Manoel Pereira Lima - Sta.
Margarrda
283 - Odim Mendes de Carvalho -

Sta. Margarida
284 - Raul Soares -

Sta.

Mar-

garrda
285 -

garlda

José Campos -

8ta.

Ma.r~
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286 - José Mendes Campos Margarida
287 -

sta,

Divino

288 - zóztmo costa Machado
Sta. Margarida

Margarida
292 - José Eloi de Oliveira - DIvino
293 - João Pagano Sobrlnno - D1-

João de Oliveira Fellx -

Di-

295 - José Vieira de Ollvetra - Divtno
296 - João de Oliveira. Fel1x - DIvíno
297 - José Vieira de Oüvetra - D1etno
298 - Hernanl Albergaria Cardoso
- Divino
299 - Sebastião Paulo Tranin
Dívtno
300 - Veneclo Soares Siqueira
Divino
SOl _ Oswaldo Pio da Silva - DI-

vino
302 - Sebastião Dias - Divino
303 - Mario Pio da Silva - Divino
304 - -Jactra Guilherme Alberga-

rta - Divino

Gumercindo Leandro Medesta - Divino
306 - Sebastião Leandro Modesto
- Divino
307 - Alcino Leandro Modesto
Divino
308 - Ameríco Dornelaa Albergaria
- Divino
309 - Americo Dornelas Albergaria
- Divino
310 - Jair Henrique de Souza
DIvino
311 _ Americo Dornelas Albergaria
- Divino
312 - Bazilio Dornelas Costa
Divino
313 - Americo Dornelas Albergaria
- Divino
314 - Adorlno Dornelas Albergaria
- Divino
31& - Raimundo de Souza Barros
- Divino
316 - José Guilherme Aíbergaría
- Divino
317 - Celestino Pereira Braga
Divino
305 -

Alceblades Guilherme Alber-

320 -

28[:1 - Alzíro Alves de Siqueira
Sta. Marganda
290 - Francisco Raposo Pinto
Sta. Margarida
::J91 .- Altivo Vieira QueIroz - Sta.

294 vino

Benedito José de Souza

319 -

Geraldo Pereira campos

Sta , Margarida

vrno

Celestino José de Souza

318 -

Divino

garra -

Divino
Benedito José de Souza

321 -

Divino

Artalino Braga -

322 323 -

Dlvmo

Alvlno Sathler de Souza

Divino

324 - Artalino Braga - Dívínc
325 - Geraldo Nascimento de Souza - Dlvíno
326 - Jurací Guilherme Alberga-

rIa -

Divino
José Angelo de Freitas

327 -

DIvIno
Melqutadt>s José de Souza
Divino
329 - Aprígio Sathler de SOUza
Divino
330 - Silsa Lourenço Magron
Divino
331 - Alvaro Lourenço de LIma. Divino
332 - Namlr Lourenço de Uma Divino
333 _ Norval Henrique Barreiros
- Divino
334
Marlene Cortes - DIvino
335 - Geraldo Cortes - Divino
336 - Elias de Souza Melo - Di328 -

-

víno

337 338 -

José Henrlques -:- DIvtno
Nelcy de SOUZa Ruffino

339 -

Abenício de Souza Runno -

Divino
Divino

340 -

-

Divtno
341 -

-

Ncrval Irennque Barretrcs
Durvallno de Paula

Portes

DIvmo

José Moreira nruno Costa
Espera Feliz
343 - Antonio Canuto de Melo Espere. Feliz
344 - -Iob de Souza Pontes - Espera Feliz
345 - Alvaro Siqueira oustou:c Espera Feliz
346 - Alvím Vilete Pereira - Es~
pera Feliz
347 - Divino Fidelis - Espera p'e-

342 -

1lz

348 - Altair Batístn de souza
Espera Feliz
349 - Antônio Batista MoreIra Espere. Feliz
350 - Luiz de Freitas Vilete - Espera Feliz
351 - Oscar Gomes 4ntoro - ESM
pera Feliz

ATOS
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352 - Agostinho de Freitas Vilete
_ Espera Feliz
353 - Maria de Freitas Nascimento
_ Espera Feliz
354 - nuníões Rocha - Espera Feliz

355 - Carlos Antero Gomes - Espera Feliz
356 - João Custódio da. Silva
Esnera Feliz
357 - Francisco Vieira da Silva
Espera Feliz
358 - José Moreira de Amorím
Espera Feliz
359 - Inácio Pinto Martins
ESpera Feliz
360 - José da Costa Lama
Espera Feliz
361 - Maria Quintão Pena
Espera Feliz
362 - José de Oliveira Pena - Espera Feliz
363 - Joaquim Martins Novais
Espera Feliz
364 - Edmundo Carvalho Ferrerra
-" Espera Feliz
365 - Jair de Amorlm - Espera
Feliz
366 - Manoel Lopes de Castro Espera Feliz
367 - Getulio de Castro - Espera
Feliz
368 - Laíres Basilio de Souza
Espera Feliz
30.69 _ Murilo JOInes da Silva
Espera Feliz
370 - Flávio Gomes da Silva e outros. - Espera Feliz
371 Aristóteles GOmes da Silva
_ Espera Feliz
372 - Joaquim GOmes da Silva gspera Feliz
373 - Herdeiros de Manoel Gomes
da Silva - Espera. Feliz
374 - Ana. Garcia da Silva e outros
- Espera Feliz
375 - Vil'gilio Borel - Espera Feliz
376 - Silvino Furtado Ross - Espera Feliz
377 _ Sebastião reates do Amaral
- Espera Feliz
378 _ América Carlos de Souza Espera Feliz
379 - Nazareno Grilo - Espera
Feliz
,
380 - Joaquim Gonçalves e outros
- Espera Feliz
381 - Osmar Gomes da Silva Espera Feliz
382 - José Donádío - Espera Feliz
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383 - José Machado Filho - Espera Feliz
384 - José Carlos Machado
Espera Feliz
385 - Gilberto Machado dos Santos - Espera Feliz
386 - Osmar Gomes da Silva Espera Fel1z
387 - Sebastião Cardoso de Souza
- Espera Feliz
388 - Saul de Sá Barbosa SobrInho - Espera Feliz
389 - Marta da Silva Zanon e outros - Espera Feliz
390 - Sebastião de Sá Barbosa Espera Feliz
391 - John Hartvíg Johnson - Espera Feliz
392 - Braz Grilo - Espera Peliz
393 - Abel Magro - Espera Fe11z
394 -

.racyr de Souza Castro
Espera FelIz
395
Abel Magro - Espera

Fe~

11z

396 - Paulo Magro - Espera Pe!lz
397 - LuIz e Fernando Brinatti Espera Feliz
398 - José Dares Espera F'e11z

399 - Antonio Vieira de Rezende
Espera Fellz
400 - Geraldo Vieira de Rezende
- Espera Feliz
401 - Pedro Vieira. de Rezende Espera Feliz
402 - Adallton
Farta - Espera
Feliz
403 - Antônio Rodrigues Barbosa
- Dores do Rio Preto
404 - Zilma da Silva Moreira DOres do Rio Preto
405- - Herdeiros de Maria
Martins da Silva - Dores do Rio Preto
406 - Zeny Rocha de Oüvetra Dores do Rio Preto
407 - Augusto Otavíano - Dores
do RIo Preto
4015 - Eber Pedro da Silva - Dores do Rio Preto
409 - Adaír Furtado de Souza
Dores do Rio Preto
410 - Anterior 'I'eíxeíra Lima
Dores do Rio Preto
411 - Pedro de Souza --: Dores do
Rio Preto
412 - Jorge José Bernardo - Dores do Rio preto
413 - Braulino Gonçalves
Cam"'~
pos - Dores do Rio Preto
-
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414 - -Jober Moreira - Dores do
Rio Preto
415 - João Pedro de Morais - Do-

res do Rio Preto
416 -

Serafím Ziner -

Dores do

Rio Preto
417 -

-

Antônio Moreira da Silvelra

ouaçuí
41lJ - Antônio Agustfnno Fernandes - Guaçuí
419 - Pedro Polido da Silva
Guaçuí
420 -

João Polido da Silva -

GUa~

Wilton Gonçalves -

oue-

çut
421 -

çut

422 - Antônio p',gustinho Fernandes - Guaçuí
423 - César Agustinho Fernandes
- Guaçuí
424 - Joaquim Agustinho Fernan~
des - Guaçuí
425 - Sebastião Gonçalves de Fá-

ria 426 -

Guaçuí
Júlio vítonno da Silva

431 -

Joaquim Gonçalves de Fa..

Guaçuí

432 - Vicente Ridolfi - Guaçui
433 - Eliseu Cândido Alves - Guaçui

Antônio Dutra de Mendonça
Guaçuí
435 - Oliveira Avelíno de Mendonça - Guaçuí
436 - Artstovo Alberto Soares
Guaçuí
437 - Jaci Trigo Vaillant - Guaçui
438 João Meireles Martins
Guaçuí
439 - Pilomena Ferreira de Carvalho - Guaçuí
44{) - João Meirelea Martins
Guaçui
441 Francisco Antônio Monteiro
434 -

-

-

Guaçuí

442 -

Dilton Alves Moreira -

Gua-

Nélio Mata da Silva -

Gua-

çuí

443 -

çui
444 -

Guaçuí

Nicanor Monteiro da Silva -

445 -

Roldão Alves Machado

Guaçuí
446 -

João 'ruuc Constantino

Guaçuí

Gua-

448
valho

Sebastião Barreto de CarGuaçuí
449
Luciano Costa Bebber Neto
- Guaçuí
450 - Olímpio Nicolau de Medeiros
- Alegre
451 - Décio e Dálton Pereira
Alegre
452 - Tereza Rosa de Oliveira e
outros - Alegre
453 Décio e Dálton Pereira
Alegre
454 Antônio .Tnffo ~. Alegre
455 - Manoel Lucindo - Alegre
456 - Nilson Garcia da Rosa
Alegre
457 - Olímpio Níeolau de Medeiros
- Alegre
458 - Pedro Siqueira - Alegre
459 - José Francisco de Souza
Alegre

Elza Peroba - Alegre
Julio More1li - Alegre
462 - Manoel Luc'ndo - - Alegre
463 - Antônio Dionísio Barbosa
Alegre
464 - Francisco Carlos - Cehna
465 - Jovelino Nunes Gouveia CeUna.
466 - Juvenal Jordão - Cellna
467 - Joaquim Marcelo de SOuza Cel1na
468 - Joaquim Ferreira Glória
Celína
469 - Luiz Ruas - Oelína
470 - José Mendes - Celína
471 - Maria Malvina da Silva
Cellna
472 Eugênia Martins - Celína
473 Antônio Rodrigues Moreira
- Celina
474 - Agnelo Moreira - Celina
475 - Herdeiros de Antonio Maria
Ruas - Celina
476 - Wilson Nogueira da Rosa Alegre
477 - Juvenal Bittencourt de Míranda - Alegre
478 Antônio Rodrigues Moreira
- Alegre
479 ~ Cícero Rodrigues Moreira
Alegre
480 - Manoel Eulálio Garota
460 -

Guaçuí
427 - Sebastião Gonçalves de Pau·
la - Guaçuí
428 - Sebastião Gonçalves de Fa..
ria - Guaçuí
429 - Levíndo Bruzzi Alves Rodrf..
gues - Guaçuí
430 - José Ridolfi - ouaeuí
ria -

Sebastião Borack -

447
çu!

461 -

Alegre
481

Alegre

-

Rita Nogueira Garcia

482 - João e Manoel Xavier
de
Mendonça - Alegre
483 - Walter Beraardes Pinto
Alegre
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Antônio Prucoli - Alegre
Derval Machado - Alegre
486 - Francisco Fernandes Sobri ~
nho - Alegre
487 - oaõrio Lomar da Silva
Alegre
488 - Abilio Rodrigues Filho
Alegre
489 Sebastião Benedito MagaLhães - Alegre
490 - Ézio Santos - Alegre
491
Natal Albani - Alegre
492 - Reny Luiz Alves
-- AJe~
gre
493 - Derval Pezzuti - Alegre
494
Francisco Xavier·- Alegre
495 - Pedro Polastrelli e outros Alegre
496 - Carlos Lima Figueiredo
Alegre
497 - Flausína Paulína da Silva Alegre
498 - Aristides Monteiro da Silva
- Alegra
499 - Abigail' de Jesus Santos
Alegre
500 - Paulo Correia e outros
Alegre
501 - Alaide Rodrigues Martins
Alegre
502 - Eliezer Basilio Soares
Alegre
503 - Jorge Rodrigues da Silva e
outros - Alegre
5-04 - Rubens Ribeiro - Alegre
505 - João Jorge Afonso _ Alegre
506 - Almir Monteiro campos
Alegre
507 - Aristides
Furtado - Alegre
508 - Almir Monteiro Campos
Alegre
509 - José D. Carvalho
Ategre
510 - Lino Ferreira da COsta
Alegre
51] - José D. Carvalho - Ategre
512 - Antonto .José Gonçalves
Alegre
513 - Herdeiros de Joaquim Arrstddes - Alegre
514 - José Damásic Carvalho
Alegre
515 - Maria de Lourdes Caetano e
outros - Alegre
E·16 - Elias Custódio - Alegre
517 - Agostinho Caetano ooncatves - Alegre
518 - Ayres Caetano Gonçalves Alegre
484 -

485 -

519 -

Alegre
520 -

Alegre

William Daniel Junger
José Vieir8. Fenelra -

521 -

gre
52~

Júlio Gonçalves Caetano

-

Ale-

_
Aroldo Bastos vatvao

Alegre
523 - José Fortunetc - Alegre:
524 - william Daniel -Junger
Alegre
525 - Juverolna Pereira de Souza
- Alegre
526 - Odílía Oliveira Valente
Alegre
527 - Adilson TOrTet; - Alegre
528 - Elclno Parajara _ Alegre
529 - Rafael Joaquim da Silva
Alegre
530 - Pedro VIC17H' -- Alegre
531 Maria
r.ucie do Vale
Alegre
532 - Agostinho Paula Silva
Alegre
533 Nilo Vargas - Alegre
534 - Luiz Carvalho Cardoso
Alegre
5·35 - Adernar Mendel - Alegre
536 - Joaquím de Souza Lopes
Alegre
537 - Tiburtino Gomes Pereira
Alegre
538 - Alvino Alvaro Angelo Lopes
- Alegre
539 - Elson Santos - Alegre
540 - José Venâncio da Páscoa
Alegre
541 - Carlito Cardoso Brandão
Alegre
542
Victor Cezar - Alegre
543
Eurico GOnçalves
Ale-

gre

544

gre

545 -

Luiz Souza e Silva -

Ale-

Valdir Ros':l de Andrade

Alegre
546 547 548 -

Alegre
549 -

550 5E·1

gre

552 553 -

Alegre

Leví Leal - Alegre
Milton BOrges - Alegre
José Luiz da Silveira

Guilherme Olmo - Alegre
Antônío Olmo _ Alegre
Francisco Mendel - AleAntônio Olmo - Alegre
Elídio Batista de Araujo

-"4 Cícero Manhães
Al'3' '
gre
555 - .Iovaãr Pata - Alegre
556 Joaquim Amaral- Ale-

gre

~
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557 - Adilson Mendel - Alegre
558 _ Silas Alves de Morais - Alegre

559 Alegre
560 -

Alegre
561 -

gre

562 -

Mendel 563 -

Maria da Penha Santos
Antonio Carvalho Filho
Jader Moulin Curtiu -

Ale-

Herdeiros de Arlindo Vieira
Alegre
Cipriano Miranda - - Ale-

gre
Avelino Leopoldino da Silva
Alegre
565 - Sebastião Ferreira da Silva
- Alegre
566 - José Silvestre dos Santos
Alegre
567 - Antonio Carvalho PIlho
Alegre
568 - Antonio Ferreira - Alegre
569 Joaquim Daniel catem
Alegre
570 - Milton Pedro da Silva
Alegre
Alceu Braga Nogueira da
571 Gama - Alegre
572 Pedro de Souza Ruas
Alegre
573 - José Durâes - Alegre
574 - Nagib Sanches - Alegre
Aristides Vieira - Alegre
575
Ana Alves Baltazar - Ale576
564 -

-

gre

577 -

Alegre

Darcílio Reis Machado -

578 - Ary Azevedo - Alegre
579 - Sebastião Gonzaga da Si! va
- Alegre
580 - Ary Azevedo - Alegre
581 - Domingos Geaquinto -- Alegre
582 -

João Celestino de Almeida
Alegre.
583 - Domingos Geaquinto --- Jerônimo Monteiro
584 - Ireno de Oliveira -- Jerônimo Monteiro
585 - Paulo Rampi - .Jerõnnno
Monteiro
586 - Hélio e Argemíro Breca Jerônimo Monteiro
587 - Carlos Fosse Neto e outros
Jerônimo Monteiro
588 - Heracildo Francisco de Paula
- .Jerônimo Monteiro
589 - Jorge Catém e outros - Je~
rõnímo Monteiro
690 - Belmlro Antônio Machado
- Jerônimo Monteiro
591 - Edyval Lugâo Mulin .'- Jerônimo Monteiro
Filho -

592 João Gomes de Souza Jerônimo Monteiro
593- Joana Thereza Moroni - Jerônimo Monteiro
594 - Serafim e Antonio Ramos
- Jerônimo Monteiro
595 Nalziro Neves Bizarelli Jerônimo Monteiro
596 ~ José Morais Caiado - .rerô
nímo Monteiro
597 - Firmino Ribeiro Vargas
Jerônimo Monteiro
598 - Luzia Calaaans Barbosa
Jerônimo Monteiro
599 - Rosmha de Souza Moulin Jerônimo Monteiro
600 Firmino Ribeiro Vargas Jerônimo Monteiro
601 - João Bastos Neves - Jerónimo Monteiro
602 - Aldo de Souza Henrlqucs Jerônimo Monteiro
603 - Antenor de Almeida Costa
- Jerônimo Monteiro
604 - João Bastos Neves
.rerõnímo Monteiro
605 - Eli Alves Barbosa ..- Jerônimo Monteiro
606 - José Benedito Morais - Jerônimo Monteiro
607 - Maria Dutra Azeredo Coutlnho - Jerônimo Monteiro
608 - Jair Rodrigues Altoé e outros - Jerônimo Monteiro
609 José Coelho
Jerônirno
Monteiro
610 - Pedro Bazani - Jerônimo
Monteiro
611 - Altamiro Fosse
.Ierõnimo
Monteiro
612 - Alcino Coelho
Jerônimo
Monteiro
613 - Arlindo Coelho Braga -- Jerônimo Monteiro
614 - Norberto Correia Xavier Jerônimo Monteiro
615 - Manoel Gonçalves Caetano
- Cachoeíro do Itapemirim
616 - Ubaldo Caetano Gonçalves
- Cachoeíro do Itapemírlm
617 - Elisa Gonçalves Rios _..- Cachoeiro do Itapemirim
618 - Manoel Gonçalves Caetano
- Cachoeiro do Itapemtrim
619 - Antonio Rodrigues Monteiro
Júnior - Cachoeira do rtapemtrtm
620 Celeste Gonçalves Caetano
- Cachoeíro do Itapemírtm
621 - José Caetano Gonçalves Sobrinho - Cachoeiro do Itapemtrim
622 - Ana Guimarães de Castro
Soares - canoeiro do Itapemlrtm
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623 - Silvia de Castro Soares
Cachoeira do Itapemirim
624 -

Guartno Bedím -

Cacheei-

do Itapemn-ím
625 Hilda Lopes Tosta _Ca
choelro do Itapemírtm
626 - Wilson Gomes de Moraes
Cachoeira do Itapemtrím
627 - Olindo Portela Moreira
Cachoeira do Itapemírtm
628 - Décio Moreira de Souza
Cachoeíro do Itapemirfm
629 - Ana Baltazar - Oachoetro do

1'0

w

Itapemírtm

630 - Chafíc Elias Said - Cacheei1'0 do Itapemírtm
631 - José Lima dos Santos - Cachoeira do Itapemirlm
632 América Vitorino de Brrto
- Cachoeira do Itapemirlm
633 - Ary Nascimento - Cachoeira
do Itapemirim
634 - Ercuhna Rosa Brito
Cachoeira do Itapemírlm
635 - José Alípio de Brito
Cachoeira do Itapemirím
636 Juvenal Vieira Mart.íns ,Cachoeira do Itapemirím
637 - José Pedro de Brito
Cachoeira do Itapemirim
638 - Dilson Duarte Silva
Cachoeira do Itapemírím
639 Rodolfo Altoé - Cachoeira
do Jtapemtrím
640 - Murilo Felix Vieira - Cachoeira do Itapemirim
641 - Lauro Lemos Júnior
Cachoeira do Itapemirim
642 - Moacyr Costa Nobre
Cachoeira do Itapemirim
643 - Morro Grande Agro -Pecuária Limitada - Cachoeiro do Itapemír-im
644 - Lucinia Braga Machado -Cachoeira do Itapemír ím
645 Abelardo Pacca .Amaral e
adros - Cachcelro do Itapemtnm
646 Mário Gomes da Sflva Cachoeira do Itapemirlm
647 - Ribaldino Fredertco Ribeiro
- Cachoeira do Itapemirlm
648 - Carlos Rebello - Cachoeira
do Itapemirim
649 - Gilson Pim e outros -- Cachoeíro do Itapemirim
650 Custódio Francisco Moreira
- Cachoeira do Itapemirím
651 - Celcy Oliveira Bastos -- Cachoeira do Itapemírfm
652 - Lauro Pinheiro - Cachoeira
do Itapemírlm
653 Maria Assumpçâo Athayda
- Cachoeira do Itapemírlm
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654 - Targino Athayde - Cacnoeí1'0 do Itapemírfm
655 - Electa Machado Moura Cachoeiro no Itapemirim
656 - Hilário Zorzanelli - Ca.~
chceíro do Itapemirlm
657 - Herdeiros de Tércio Pinheiro - Cachoeiro do Itapemírím
658 - Mário Pinheiro ou Lauro Pinheiro - Cachoeira do Itaoemírím
659 - Lauro Pinheiro - Cachoeíro
do Itapemirim
660 Mário Abreu - Cachoeira
do Itapemlrtm
661 - Luiz Lesqueves - Cachoeíro
do Itapemírim
662 - Sebastião Permanhani - Cachoeira do Itapemirtm
663 - Laurita de Jesus Cardoso ,Cachoeira do Itapemlrlm
664 - Lirio Marabotti - Cachoetro
do Itapemirlm
665 - Herdeiros de José da Silva
Correa - Cachoeira do Itapemtrím
666 - Alvim Fthgõnio Andrade Cachoeiro do Itapemírlm
667 - Lauro Pinheiro - Cachoeira
do Itapemírím
668 - Jair Brandão - Cachoeira
do Itapemírím
669 Sebastião Brandão -- Ca~
choeíro do Itapemirlm
670 - Lauro Pinheiro - Cachoeira
do Itapemírím
671 - . Pedro Jussim cacnoeuo
do Itapemíním
672 - Nair Jussim Gardioli - Cachoeira do Itapemirim
673 - Antonio dos Santos Silva ,,Cachoeira do Itapemírfm
674 Carlos Alberto Sartório
Cachoeira do Itapemlrím
675 - Angelo Bízze - Cachoeira
do Itapemírim
676 Carlos Alberto eartónc Cachoeira do Itapemirim
677 - José Gomes Cardoso -~ Cachoeira do Itapemirim
678 Angelo Bizze - Cachoeira
do Itapemirím
679 - Elvira Alves Wingler --- Cachoeiro do Itapemtrlm
680 - Roberto Tófano - Cachoeí1'0 do Itapemirim
681 - Gercy Moreira de Andrade
- Cachoeira do Itapemirim
682 - Assunta de Backer Hemerly - Cachoeiro do Itapemírfm
683 Vergílio de Backer e outros - Cachoeira do Itapemirim
684 - Luzelino Alves
Cachoeira
do Itapemírím
685 - Zadock André - Cachoeira
do Itapemirim
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Carhto Ferreíru Brandão

Cachoeira do Itapemirim
687 - Evaristo Mengal - Cachoeira do Itapemirim
688 - Carlito Coelho - Cachoeira
do Itapemírim
689 - Gustavo Costa Peçanna

Cachoeira do Itapemirim
690 -

João Alves Barroso Filho

692 -

Daniel Síston Hemerly

Cachoeira do Itapemirtm
691 - Francisco Alves Barroso
Cachoeira do Itapemírfm

Cachoeira do Itapemirim
69~ -- João Alves Barroso Filho Cachoeira do rtaoemírím
694 - Sidney costa Peçanha e outros - Cachoeira do Itapemirim
695 - Carlito Ferreira Brandão
Cachoeira do Itapemirim
696 - Olegário Correa da Silva

Cachoeira do Itapemírim
697 -

Francisco José da Silva

Cachoeira do Itapemírfm
698 - Duílío Tressi e outros
Cachoeira do Itapemírím

699 - Adauto Gonçalves Pessínt Cachoeira do Itapemirim
700 - Francisco Emílio da. costa
Júnior - Cachoeira do Itapemmm
701 - Alzirino Costa Peçanha Cachoeira do Itapemirim
702 - Camilo Ricardo Durr - Ca·
choeiro do Itapemirim
703 - Sidney Costa Peçanha e outros - Cachoeira do Itapemirim
704 - Gilson e Wilson Leequeves
- Rio Novo do Sul
705 Corclnc Alves Moreira Rio Novo do Sul
706 - Antônio Boraoí - Rio Novo
do Sul
707 - Lauro Pinheiro
Caehoeíro
do Itapemirim
708 - Jorge Maneri - Rio Novo
do Sul
709 - Antônio Borsoí - Rlo Novo
do Sul
710 - Diocesano Benício te Oliveira
e outros - Rio Novo do Sul e Itapemirím
711 - Heldir Scheidegger
Rio
Novo do Sul e Itapemirim

712 - Alzira Moreira Hemerly
Cachoeira do Itapemirim
713 Ryve Campos Barbosa
Rio Novo do Sul
714 - Laurindo Costalonga -- TUa
Novo do Sul
715 - Júlia Rodrigues Rohr e outros - Rio Novo do Sul
716 - Antônio Carlos Borsoí -Rio Novo do Sul
717 - Hélio Cestalonga - Rio Novo do Sul
718 - José Mário de Freitas e outros - Rio Novo do Sul
719 - Ivo Togneri - Rio Novo do
Sul
720 Raphael Pancotto -- Rio
Novo do Sul
721 José Lima de Ollveíra Rio Novo do Sul
722 - Florísia Ribeiro dos Santos
e outros - Rio Novo do Sul
723 Justino Eutringer Rio
Novo do Sul
724 - Adolfo Lima de Oliveira e
outros - Rio Novo do Sul
725 Laudelína Portela Rio
Novo do Sul
726 - Edison Bernardo - Rio Novo do Sul
727 -'- Orestes Bernardo - Rio Novo do Sul
728 - Edwlges Lapa da Silva Piúma
729 - Joaquim Alves de Carvalho
Piúma
730 - Alfeu Francisco Moreira e
outros - Piúma
731 - José Amaral dos Santos
Piúma
732 - Luiz Polonini - Píúma
733 - Antônio Ferreira Benevides
- Píúma

-

-

734 -

Píúma

Horácio Ferreira Benevides

735 - Antônio Ferreira Benevides
Piúma
736 - Horácio Firmino aosé Garcia - Píúma

-

-

-

737 -

Píúma

Horácio Ferreira Benevides

738 - Antônio Ferreira Benevides
Píúma
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-

739 - Horácio Firmino José Garcia
Piúma
740 -

Roberto Layber Filho -- Píú-

ma
741 -

-

Firmino Ferreira Benevides

Piúma
742 - Permínlo Ferreira de
Píúma
743 -

Oüvetra

Oací Manoel dos Santos

Piúma
744 -

Virgílio José da Rocha ou
José de varaas Scherer - Píúma
745 - Gilberto Domingues - Piu-

ma

746 - Gflto Dcmíngues - Pluma
747 - Pedro Gomes Ferreira

Píúma

748 - Manoel Julião - Piúma
749 - Carlete Ferreira Leite

Píúma

750 -

.

João Alves Peçanha -

Piú-

ma
751 - Aldomiro Pereira dos Santos
:. . . . . . Anchieta e Píúma
752 - Frederico Gonçalves da Süva e outro - Anchieta
753 - Mecías Ferreira da Silva Anchieta
754 - Ovídío Cardoso - Anchieta
755 - Azélia Ferreira Ribeiro
Anchieta
756 - Onofre Ferreira da Silva
Anchieta
757 - João Ivo Alpoim - Anchie-

ta

758 - Aquíno Ferreira da Silva Anchieta
759 - Aldomiro Pereira dos Santos
e outros - Anchieta
760 Adriano Freire da Mata e
outros
Anchieta
761 - Belarmíno Freire - Anchieta
762 - Adilio de Oliveira Ramos e
outros - Anchieta
763 - Jaci de Melo Carvalho Anchieta
764 Gedeon Lírio Pinto - Anchieta
765 - Belarmino Freire - Anchieta
766 - Amado Freire de Andrade
- Anchieta
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767 - Belino e Antônio Marcneaí
Anchieta
768 - Joaquim Alves de Carvalho
- Anchieta
769 - João Francisco Freire Correa - Anchieta
770 - Jacy Lopes Mendes .- An-.
chíeta
771 - Companhia Siderúrgica Belga
Mineira - Anchieta
772 - S. A. Mineração da Trindade - Anchieta
773 - Leito Abandonado de extinto
ramal da Estrada de Ferro Lecpoldina (RFF) de Cachoeira do Itapemirim (ES) a Espera Feliz (MG) Cachoeira do Itapemírtm, Jerônimo
Monteiro, Alegre e Espera FeH7...

-

Art. 2° A instituição da servidão
ora autorizada será efetivada com observância do disposto nos artigos 60
a 62 do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Córügc de
Mineração) .
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueki

DECRETO Nv 75.425 -

DE 27 DE

FEVEREIRO DE 1975

Dispõe sobre o enquadramento do servidor aa Estrada de Ferro Central
do Brasil.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo
em
vista sentença judicial
transitada em julgado, e o que consta.
do Processo nv 7.735, de 1974, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
DECRETA:

Art. 19 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal respectivas, anexas ao Decreto nv 55.205, de
11 de dezembro de 1964, que aprovou
o enquadramento do pessoal da Estrada de Ferro Central do Brasil, pera
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ATOS

DO

efeito de ser excluído um cargo

PODER

da

classe de Escriturário, A'F-2Q2.10-B,
em que foi enquadrado Sidney Torkst

Ferreira, ser incluído um cargo
na
classe de Técnico de Laboratório, ....
P-1.601.12-A, e nele considerar enquadrado, a partir de 7 de janeiro de
1964, Sidney Torkst Ferreira, em
cumprimento de sentença judicial
transitada em julgado, em deoorrêneia da decisão unânime, adotada nela
Segunda Turma do Tribunal Fectera1
de Recursos, em 25 de maio de 1973,
no julgamento da Apelação Cível n 9
32.997, do Estado da Guanabara.
Art. 29 Na execução deste decreto
aplicam-se, no que couber, as dispo~
sições do Decreto nv E'S. 205, de 11 de

dezembro de 1964.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira

DECRETO N.o 75.426 - DE 27
FEVEREIRO DE 1975

DE

Altera os limites da Reserva Xavante
• de Pimentel Barbosa, fixados no
anexo ao Decreto n.o 65.212 de 23
de setembro de 1969, C01n c edação dada pelo Decreto n.9 650405,
de 13 de outubro de 1969.

o

Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição,
e tendo em vista o que dispõem os
seus artigos 4.°, item IV, e 198.
DECRETA:

Art. 1.0 O Decreto n.v 65.212, de 23
de setembro de 1969, arterado pelo
Decreto nv 650405, de 13 de outubro de
1969, com o seu anexo, passa a vígcrar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 Ficam reservadas às
tribos Xavantes do Rio Couto
Magalhães, do Rio Areões e do
Rio das Mortes, para os efeitos
previstos no artigo 198 da Constituição, áreas a serem definidas
e fixadas na forma deste Decreto.

EXECUTIVO

Art. 2.9 Os limites e a localização das áreas reservadas à Tribo
Xavantes do Rio Couto Magalhães, do Areões e do Rio das
Mortes, no Estado de Mato Grosso, para os efeitos previstos no
artigo 198 da Constituição, são os
seguintes:
Reserva Areões

~

Norte: -

Por uma reta aproximadamente
de 20 km (vinte quilômetros) partindo da confluência do Córrego
Jacu no Rio Borecada, até a confluência do Ribeirão dos Patos,
no Rio das Mortes. - Leste: Daí, Rio das Mortes acima, até o
ponto tangencial da divisa Norte da Fazenda Sogaúcho com o
Rio das Mortes, seguindo este limite - Norte - até seu ponto de
intersecção com o Ribeirão dos
Patos - coordenadas de
51.0 54'30'W Gr. e 14.° 23'S. neste ponto, Ribeirão dos Patos acima até sua cabeceira e, daí, por
uma reta de aproximadamente 12
km no rumo 37.9 SW, unindo esta à cabeceira do Córrego Água
Azul 52.o00'W Gr. e 14.°30'5. Deste ponto, Córrego Agua Azul abaixo até sua confluência com o Rto
das Mortes. Sul: - Daí, Rio das
Mortes acima, até a confluência
em o Rio Areões. Daí Rio Areôes
acima, até a Ponte sobre o mesmo, na Rodovia Xavantina/Oacmmbo, - Oeste: - Deste ponto, pela Rodovia Xavautina 'Cachimbo até ° limite Sul da
Fazenda Santa Maria, seguindo
este limite até o Rio Borecaia no
ponto de coordenadas 52.003'W
Gr. e 14.025'S; daí, Rio Borecáia abaixo, até a confluência do
Córrego Jacu, ponto de partida
do presente descritivo.
Reserva Pimentel

Barbosa

-

Norte: - Partindo do ponto de
Intersecção do Rio Coríchâo com
a divisa dos lotes cadastrados em
nome de Hilton Martiniano e Geny Pinheiro, e, pelo Corichão
abaixo até um ponto situado a
uma distância de 20 km aproxtmedos, daí ao rumo de 60.0 sm
por uma reta de 10 km, aproximados' até a cabeceira do córrego Beguim e por esse abaixo até
SUa confluência no Rio Cortchão .
Dai Rio Coríchão anarxo até sua
foz no Rio das Môrtes. Leste: -'
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Da confluência do Rio Coríehâo e
Rio das Mortes e por esse acírna
ate a confluência do Ríbeírão
Agua Suja. Sul: - Da confluência do Ribeirão .água suja eRi0
das Mortes e por aquele acima
até a confluência do Córrego Agua
Boa e por esse acima até sua cabeceira. Oeste: - Dessa cabecetra, por uma linha reta de 30 km
ao rumo de 26.9 30' NE, e daí por
9 km em linha reta ao rumo 33. 0
15' NE até o ponto de intersecção do Rio Coríchâo com as dívísas dos lotes cadastrados em nome de Hilton Martiniano e Geny
Pinheiro, ponto inicial do memorial descritivo, tudo conforme
planta anexa.
Reserva Couto Magalhães -

N 01'-

te: - Partindo da foz do Córre-

do dos índios no Rio Couto Magalhães, ponto (1), coordenadas
14.0 23' 34" S e 53.0 04' 43" W,
desce esse Rio até encontrar o
ponto (2), de coordenadas 14.9 19'
20" e 53.0 W; daí, seguindo o rumo 22.0 56' NW numa extensão
aproximada de 1.360 metrôs daí.
no ponto (3), de coordenadas 14.0
18' S e 53QOO'47" W. na .Iívtsa
da Fazenda Xavantina SA (exFazenda São Carlos) com a Fazenda São Joaquim, de Armando
Conceição, seguindo o rumo 67.0
OI' NE numa extensão aproximada de 14.000 metros, limites SE
das Fazendas São Joaquim, de
Armando Conceição, e Rossana,
de Joana Pereira Padilha com a
reserva doada à Fundação Nacional do índio pela Lei número
3.043, de 17 de junho de 1971, do
Governo do Estado de Mato Grosso. Leste: - Do ponto (4) de
coordenadas 14.Q 14' 30" S e 52.0
53' 30" W, segue o rumo 22.0 56,
SE, limites entre a Reserva Indígena e os lotes de Nilo Ferreira
Costa e Genésio Valença da Silva, numa distância aproximada
de 7.200 metros, até aponto (5),
de coordenadas 14.0 17' 50" S e
52.Q 51' 24" W. Sul: - Do ponto
(5), de coordenadas 14.0 17' 50"
S e 52Q 51' 24" W, segue o rumo
de 67.0 OI' SW, pela divisa da
propriedade de Agenor Ferreira
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Leão (atual Agrocema SA), numa extensão aproximada de

16.500 metros, até encontrar o Ri-

beirão Aldeia Velha, ponto (6), de
coordenadas 14.0 21' 55" S e 52.0
58' 32" W. Deste ponto sobre o
Ribeirão de Aldeia Velha até o
ponto (7), de coordenadas 14.0 28'
14" S e 539 01' 00" W, na divisa
da Fazenda Xavantina SA com o
lote de Antonio Garcia. Deste
ponto segue o rumo de 38.0 30'
SW numa extensão aproximada
de 4.960 metros até o ponto (8).
de coordenadas 14.0 29' 15" S e
53.Q 03' 20" W. Oeste: - Deste
ponto (8), segue o rumo 36.0 NW
numa extensão aproximada de
3.000 metros até encontrar a cabeceira do Córrego dos índios;
daí, desce esse Córrego até a sua
foz no Rio Couto Magalhães.
Art. 3.0 A Fundação Nacional
do índio promoverá as medidas
necessárias, no sentido de criar
nas reservas discriminadas, condições para que nelas sejam localizados os grupos indígenas da
tribo mencionada, esparsos fora
de seus limites.
Art. 4.0 Fica facultado à Fundação Nacional do índio, no exercício do poder de polícia conferido pelo artigo 1.0, item VII, da
Lei n.s 5.371, de 5 de dezembro
de 1967, requisitar a cooperação
da Polícia Federal no sentido de
que sejam impedidos ou restríngtdos o ingresso, o trânsito ou permanência de pessoas ou grupos
cujas atividades sejam julgadas
nocivas ou inconvenientes ao processo de assistência aos índios,
nas áreas reservadas".
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1975;
154.9 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Maurício Rangel Reis
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DECRETO NQ 75.427 - DE 27
FEVEREIRO DE 1975

Autoriza a cessão, sob o regime

DE

de

nha e acrescidos que menciona, si-

tuados no Estado do Ceará.

o Presidente da República.

que lhe confere
da Constituição,
disposto no De16 de fevereiro

de 1967,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aueortzada a cessão,
sob o regime de aforamento, à Indústria de Pesca do Ceará S. A. - ....
IPECEA, dos terrenos de marinha e
acrescidos, com a área de 9.310,5409
me (nove mil, trezen tos e dez metros
quadrados e cinco mil, quatrocentos e
nove centímetros quadrados), situados

na Avenida Vicente de Castro a/nv,
na zona do Cais do porto, Esplanada
do Mucurlpe, Fortaleza, Estado
do
Ceará, de acordo com os elementos
constantes do Pi.OC€"SO protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o nc ..
0768-70.758, de 1973.
Art. 21? Os terrenos
referidos no
artigo anterior se destinam às instaIaçôes adminlsbratlvas e industriais
da cessionária.
Art. 31? A cessionária se obriga a
recolher ao Tesouro Nacional a ímportêncía correspondente ao valor do
domínio útil do terreno, apurado à
época da outorga do contrato, e ao
pagamento do foro respectivo.
Art. 49 Tornar-se-á nula a cessão,
independentemente de ato especial e
de indenização, inclusive por benfeitorias realizadas se aos termos no
todo ou em parte, vier a ser dada
utlízaçâo diversa ou, ainda, se houver Inadlmplemerrto de cláusula do
contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1975;
Independência e 87Q da

154Q da

República.
ERNESTO·

GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DE 27 DE

FEVEREIRO DE 1975

aforamento, dos terrenos de mari-

usando da atribuição
o artigo 81, item III,
e tendo em vista o
creto-lei nc 178. de

DECRETO NQ 75.428 -

Autoriza o funcionamento do curso de
Comunicação Social da Faculdade
de Comunicação Social de Barra
Mansa, mantida pela Sociedade
Barramansense de Ensino Superior
com sede na Cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe COnfere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Pederal de Educação nc 32/75, conter..
me consta dos Processos nos 6.720/74
- CFE e 205.790/75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do curso de comunicação
Social
(habilitações em Jornalismo,
em Relações Públicas e em Publicidade e Propaganda) da Faculdade de
Comunicação Social de Barra Mansa, mantida pela Sociedade Barramansense de Ensino Superior, com
sede na cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2Q

Este Decreto entrará em

vigor na data de SUa publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
27 de fevereiro de 1975;
Independência e 87Q da

Brasília,
154 9 da

República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO NI? 75.429 -

DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1975

Dispõe sobre condi?ões eepecíaís de
afastamento do pessoal de entsaades da tuimmistractio federa! 1mtf ..
reta e fundações, para o Got1erno
do Esta.do do Rio de J.lneiro.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETA:

lQ Aos ~ervidores de empresas
públicas e sociedades de economia
mista Integrantes da Administração
Federal Indireta e aos servidores de
fundações. sob supervisão ministerial
que, medIante, a~torização do Presi?en~e d~ _Repubhca, sejam colocados
a dlsposlçao do. Governo do Estada
do RlO de .Ianeíro a partir de 15 de
l1'!ar~o de 1975, para exercer função
técnica ou em ccmíssão, aplicar-se-é
o disposto no Decreto no 73.877 de
29 de março de 1974.
'

DECRETO N.O 75.430

DE 27 DE
FEVEREIRO DE 1975

,A~t.

Parágrafo único - A autorização
presidencial ,9.ependerá. em cada -aso,
de solícltaçãc en~trni":lh<tda através
do Depart<:-mento Admtnístratâvo do
J;e~~ C!vI1 - DARP. instruída com
J~stIflcaçao qu~. '.!emonstre a necessidade da requisiçar, em regime espe-

cial .

Art. 29 A ~xtensâo de que trata.
este decreto vIgorará pelo prazo previsto no artigo 10 da Lei Complementar nc 20, de 19 de julho de 1974.
.A:rt. 3Q Este Decreto entrará ;m
VIgOr na dat~ de .SUa publicação, revogadas as dISPOSlções em contrárioBorasília, 27 de fevereiro de 1975;
154· . d~ Independência e 879 da
Republica.
ERNESTO GEISEL
ArmandO Falcão
Geraldo AzeVedo H enning
SylVio "Frota
Antônio Francisco Azeredo (ia
SzlV3'tra
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
A rnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Go~bery d? Couto e Silva
Joao Baptzsta de Oliveira Figue-i~
redo
Antonio Jorge Correa
L, G. do Nascimento e Silva

Altera o Anexõo Il e dá nova. redação
ao artigo 22 do Decreto 12.° 71.733,
de 18 de janeiro de 1973, que regulamenta a Lei n.v 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a
retribuição e direitos do pessoal civil e militar a serviço ela llnifio no
exterior.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterada a tabela de
Fatores de Conversão de lndice de
Representação, a que se refere o artigo 11 do Decreto u.o 71.733, de 18
de janeiro de 1973, que passa a vigorar
na forma do Anexo a este Decreto.
Art. 2(,1 O caput do artigo 22 do
Decreto n.s 71.733, de 18 de janeiro
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22. O Valor da diária ele
Embaixador, Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro, a serviço do Govemo brasileiro no exterior será
igual a 4,6 (quatro e seis décimos
por cento) da respectiva retribuíçâo

báslca;"

Art. 3.° A despesa decorrente da
aplicação deste Decreto será a.tendída
com recursos orçamentários, Inclusive
na forma prevista no artigo 6.°, item
I, da Lei n." 6.187, de 16 de dezembrc
de 1974, que estima a Receita c fixa
a Despesa da União para o exercício
financeiro de 1975.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ,
Brasília, 27 de fever-eiro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
GEISEL
Ant6nio Francisco Azeredo
Silveira
Mário Henrique Stancmse-i
João Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Correa
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TABELA DE FATORES DE CONVERSãO
(Jndices da Indenização de Representação no Exterior -

art. ;1 do

Decreto n.s 71. 733. de 18 de janeiro de 1973).

Fator

LOCALIDADES

de

Conversão

Bonn, Genebra, Neva York, Paris, Tóquio

2G

Washington.

23

Caracas, Londres.

21

Bastou (FCG.) , Bruxelas, Buenos Aires, Chicago, Haia,
Hong-Kong, Houston, Jacarta, Kíshasa, Lagos, L(IS
Angeles, Miami, Nassau (Bahamas)

(FCG). Nova 01'-

Ieana, Pequim, San Juan (Porto Rico)
(FCG).
18

(FCC) ,

Viena.

Abldjs.n (FCG), Adis-Abeba, Argel, Assunção. Beirute,
Berlim, Berna (FCG). Camberra., Cobe, Copenhague
(FCG), Covette Dusseldorf (FCG). Estocolmo ~FCG).

Frankfurt, Guiné-Bíssau, Hamburgo, Iocoama (F(:O).

Jeddah. La Guaira (FCG), La Paz,_ Lisbo,l, Lourenço
Marques, Luanda (FCG), Madrid, Munique, Oslo,
Ottawa, Roma, Santiago, Seul, Sydneí, 'rer-Avtv tFCG),

Trípoli, vaticano Zurique.

16

Accra, Amsterdan

(FCG),

Antuérpia, Atenas, Bagdad.

Bangkok. Belfaet, Bordéus, Brest, Caíena (FCGl, I~O
tonou, Dacar, Dacca, Damasco, Dijon, Gênova, Georgetown (FCG) Greenwích, Havre, Helsinki, Iaundê.
Jnchon (FCG), Islamabab,
Karachi, Kartum, Liêge
(FCG), Lomê, Luxemburgo, Manágua, Manita, Marselha
(FCG) , Milão.
México DF., Montevidéu,
Montreal
(FCG) , Moscou, Nápoles (FCG) , Niamey, Panamá . Paramarlbo, Porto Novo, Porto Príncipe, Portsmouth,
Rotterdan, Santa Cruz de la Síerra, São Domingos,
Southampton, 'I'earâ, Tirana, Toronto, -t'noetre. varsórvla ,
13

I Alexandria, Amã. Ancara, Barcelona (FCG) Barrcw-ínI Furness CPCGj. Belgrado, Bizerta, Bogotá, Brtdgetown,
I Bucareste,
Budapeste, Cairo, Cali (FCG1, Capetown,

I

I
I

I
!
I

I

I
I

Cíngapura, Ciudad Bolívar, Dar-es-Salarn, Guaiaquil,
Guatemala, Gdynia, Haifa (FCG) , Halifaz, Jerusalém,
Kampala, Kíngston (FCG), Kuala Lampur, Lima. Liverpool,
Lusaka,
Nairóbi, Nouakchott, Nova Délhi
(FCG), Payssanuu, Píreu, Port-of-Spain, Porto (FCG).
Farto Presidente Stroessner, Praga, Pretória Quito,
Rabat, Reykjavík, São José, São Salvador, Súfia, Tegucígalpa. Tunis, Valparaíso, vera Cruz (Méx'cm '.PCG),
Viga, welüngton. zancertj rsur), Rosárto-
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Fator
de
Conversão
10

~05

LOCALIDADES

J

I Bamaco, Calfao (FCG) , Colombo, Concepcíon (Pa~aguaD
I (FCG), Outaçao, Dublin, Kabul, Nicósia, Saigon .
I

I

8

I Alvear, Artígas. Bella Uníóns, Chuy, Oochabamba, corrlentes, Guayamírím e portos fluviais, Iquitos c portos

fluviais, Letícia e portos fluviais, Mello, Paso de Los Libres. Pedro Juan Caballero, Posadas, Rio Branco, Rivera.

DECRETO N9 75.431 - DE 28
FEVEREIRO DE 1975

DE

Dispõe sobre a transposição e trameformação de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos: outras Ati"
vidades de Nível Superior (NS-900),
Artesanato
(ART-700) ,
Serviços
Auxiliares (SA-800) , outras Atividades de Nível Médio (NM"1000) e
Serviços de Transporte Oticuü e
Portaria (TP"1200) , do Quadro permanente do Estado-Maior das Forças Armadas, e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99 da Lei no 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e o que consta
do Processo DASP nc 794, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 São transpostos e trensformados, na forma do Anetxo I, para
as Categorias Funcionais de Médico.
Técnico em Comunícacão Social e Bibliotecário do Grupo outras Atividades de Nível Superior (NS-900); de
Artífice de Eletricidade e Telecomunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria e Artifice de Artes Gráficas do Grupo Artesanato
.
(ART-700); de Agente Administrativo
e Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares (SA-800);
de Auxiliar de
Enfermagem, Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, Desenhista e 'I'radutor do Grupo outras Atividades de
Nível Médio (NM-IOOO) e de Motorista Oficial e Agente de Portaria do

Grupo Serviços de Transporte onerei
e Portaria (TP-1200), do Quadro Permanente do Estado·Maior das Forças
Armadas, os cargos cujos ocupantes
se habilitaram no processo seletivo de
que tratam os decretos de estruturação dos referidos Grupos com as arterações posteriores, conforme relação
nominal constante do Anexo II deste
decreto.
Art. 2Q Os cargos relacionados no
Anexo In deste decreto ficam incluídos no Quadro Suplementar do 11:stado-Maior das Forças Armadas, na
forma do disposto no parágrafo único
do artigo 14 da Lei nc 5.645, de 10 de
dezembro de 1970,
Art. 3Q Ficam extintos e suprlmldos do QuMIro de Pessoal do EstadoMaior das Forças Armadas os cargos
e funções relacionados no Anexo IV
deste decreto, cessando o pagamento
a colaboradores eventuais, retribuídos
mediante recibo, constantes do mesmo Anexo.
Art. 49 O órgão de pessoal apoatllará os títulos
dos tuncíonárros
abrangidos por este decreto, ou 'JS expedirá para os que não os possuírem.
Art. 59 A partir da publicação
deste decreto, cessará. automaticamente, o pagamento, aos servidores
incluídos no novo Plano de Classificação de Cargos na forma dos Anexos
I e II deste decreto, das gratificações
referentes ao regime de tempo íntegral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado.
das diárias
instituídas pela
Lei
nv 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e~
respectdvaa absorções, da gratificação
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de produtividade, bem como das demais gratífícações ou vantagens e~
pecíftcadas no § 39 do artigo 3Q e no
§ 1Q do artigo 69, do Decreto-lei nc ..
1.341, de 22 de agosto de 1974, e de
quaisquer outras
retribuições que,
porventura, venham sendo percebidas
pelos referidos servidores a qualquer
título e sob qualquer forma, ressalvados apenas o salário-família e a gratificaçâo adicional por tempo de serviço.

19 Da importância relativa ao
pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir de 19 de novembro de 1974, ror forç'a da implan§

tação do Plano de Classificação

de

cargos, serão deduzidas as parcelas
referentes às eraüríoações, vantagens
e outras retribuições de que trata este
artigo,

porventura

percebidas

pelo

funcionário
desde aquela. data até
a publicação deste decreto.
§ 29 A partir da publicação deste
decreto, os ocupantes dos cargos atdngidos pela transposição ou transíotmação só poderão perceber as vratiflcações e indenizações especificadas
no Anexo II do Decreto-lei nc 1.341,
de 22 de agosto de 1974 observa-tas
as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes,

Mt. 69 Os efeitos financeiros deste
decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo II, vigorarão a partar
de 19 de novembro de 1974, correndo
a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios do Estado-Maior das Forças Armadas.

Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1975'
da Independência e 879 d~
República.
1549

ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Correa

DECRETO

N9 75.432 DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1975

Revoga o Decreto que concedeu à
Bausch & Lomb do Brasü Ltâ.,
autorização para funcionar na Re~
pública Federativa do Brasil.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lH, da Constituição,
e atendendo ao que consta do Processo MIC. - 822-74,
DECRETA:

Fica cancelada, a pedido,
a autorização concedida pelos Decretos de nos 4.427, de 24 de julho de
1939, 19.559, de 4 de setembro de
1945 23.090, de 19 de maio de 1947,
30.247, de 6 de dezembro de 1951, ..•
40.120 de 15 de outubro de 1956 e
Portaria Ministerial ne 13, de 21 de
janeiro de 1972, à Bausch & Lomb
Ltd., sediada em Nova York, Estados
Unidos da América, para funcionar
no Brasil com o objetivo social de
operar com produtos oftálmicos de
toda espécie, instrumentos cientificas.
máquinas, ferramentas, equipamentos
e acessórios e ótica.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, levogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1975;
154 9 da Independência e 879 da
República.
Art. 19

ERNESTO

Severo

GEISEL

Façumâes Gom3s

DECRETO N.O 75.433 - DF. 23 DE
FEVEREIRO DE 1975
Retifica o Decreto n» 73.14.1, de 12 de
novembro de 1973, 'Jue concedeu reconhecimento a curso àa Unioersidade de Passo Funda com sede na
cidade de Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que .he confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do Processo MEC n.e 253 979-72,
DECRETA:

o

anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 4-3-75.

Art. 1.0 Fica retificado, na forma

abaixo, o Decreto n,« 11.141, de 12 de

ATOS DO PODER EXECUTIVO'
novembro de 1973, qUE' concede reconhecimento a curso da Universidade
de Passo Fundo, com sede na cidade
de Passo Fundo, Estaria ,4.0 Rio Grande do Sul:
Na ementa e no artigo 1.",
Onde se lê:
".,. curso de Estudos Sociais (Licenciatura de 1.0 Grau
Leia-se:
"curso de História."
Art. 2.° Este Decreto entrará" em
vigor na data de sua puclicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 87,° da
República.
ERNESTo GEISEL
Ney Braga

DECRETO N." 75.434 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1975
Concede à Cimentos do Brasil S, .A.
- C/BRASA o direito de lavrar calcário no Município de caiomema,
Estado do Para.

O Presidente da Repi.1blica,
usando da atribuição que lhe confere
O artigo 81, item III, da Constituição
e nos termos do artigo 13 da Decretolei n.s 227, de 23 de fevereiro -tc 1Y67
(Código de Mineração; alterado pelo
Decreto-lei n." 318, de :l/r de março de
1967,

DECRETA:
Art. 1.0 Fica outorgada i1 Cimentos
do Brasil S. A. - CTBRASA concessão para lavrar calcárto em terrenos
de propriedade da Companhia de CImento Portland Potv. Cecilia Fernandes da Silva, José Marta Gomes Monteiro e outros. no luga- denominado
Colônia Agrícola Capanema -- Tentugal, Distrito e Município de Capanema. Estado do Pará numa área de
mil hectares (1.000 ba . I, detlmttada
por um retângulo. que tem um vértice
a nove mil setecentos e setenta p três
metros (9.773m), no rumo verdadeiro
de setenta e sete graus e quarenta e
nove minutos nordeste (77° 49' NE),
de entrocamento das Rodovias BR,-316
e PA-25 (Capanema - Bragança), e
os lados divergentes desse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos ver-
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dadeiros: dois mil e quinhentos metros (2.500 m), oeste (W); quatro mil
metros (4.000 m, sul (8.
Parágrafo único . A concessão de
que trata este artigo Cc outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 51. 726, ele 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n." 3,
de 30 de abril de 1965, da comíssêo
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n,v 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessíonát-io não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão) será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Míneraçãc;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito
no Lívro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia,
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo c
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM -

803.671-70).

Brasília, 28 de fevereiro de 1975;
154.° da Independência e 37." da
República,
ERNESTO GEISEL
Shígeaki Ueki

DECRETO N.O 75.435
DE 3 DE
MARÇO DE 1975
Díspõe sobre retificação de enquadramento de servidores do Ministério
da Educação e Cultura e dá outras

nrovíõencíae,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
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e tendo em vista o disposto no artigo
19 da Lei número 3.780. de 12 de julho de 1960; no artigo 23 da Lei
número 4.069, de 11 de junho de 1962;
e no artigo 9.0 da Lei n. 4.345, de
26 de junho de 1964; e o que consta
do Processo DASP n.s 7.656, de 1974.
O)

DECRETA:

Ficam alteradas as tabelas numencas e as relações nominais anexas aos
decretos a seguir enumerados:
I Decreto n.s 52.794, de 31 de
outubro de 1963, que 'aprova o enqua-

dramento dos cargos, funções e empregos do Ministério da Educação e

Cultura, decorrente da aplicação ca

Lei

n.v

3.780, de 12 de julho de 1960,

para excluir 1 (um) cargo da classe

de Servente, GL-I04.5, ocupado por
Alfredo Henrique serra;

II -

Decreto n." 65.583, de 21 de

outubro de 1969, que dispõe sobre o

enquadramento de cargos, funções e
empregos e classificação de nível superior do Ministério da Educação e
Cultura, para excluir 1 (um) cargo
da série de classes de Professor de
Ensino Especializado, EC - 509.14. A,
ocupado por Egydia Pieri;
III Decreto número 64.126, de
19 de fevereiro de 1969, que dispõe
sobre o enquadramento ae servidores
do Ministério da Educação e Cultura
(Lei n.v 4.069, de 1962, artigo 23, pa-

DECRETO N9 75.436 -

EXECUTIVO

rágrafo único) para excluir 1 (um)
cargo da classe de Servente, GL104.5, ocupado por Emiliana da Guia
e Silva; e
IV) Decreto número 5S.741, de 23
de junho de 1966, que classifica os
cargos de nível superior do Minísté,
rio da Educação e Cultura e dispõe
sobre o enquadramento de seus atuais
ocupantes, para excluir 1 (um) cargo
da classe de Médico, TC-S01.22.B,
ocupado por Ataíde de Lima Bastos e
alterar para TC-S01.22.B, o cargo da
classe TC-S01.21.A, ocupado por Orlando Boffoní .
Art. 2.0 Fica retificado o Decreto
número 72.S50, de 26 de setembro de
1973, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura Fusão. na Parte Permanente da Parte Especial - para consignar as alterações de que trata o
presente decreto.
Art. 3° A despesa com a execução
deste decreto será atendida à conta
dos recursos orçamentários próprios
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 4.° Este. Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 3 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney. Braga

DE 3 DE MARÇO DE

1975

Inspce sobre a tranetorraaçao de cargos em comissão em junções de confiança, para a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramente Superior da Tabela Permanente da Superintendência Naciotuü da Marinha tâercomte e dá outras providências.

O Presidente da República,
~~do da atribuição que

lhe confere o artigo 81, item III, da Consti-

tuição, e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I e lI, do Decreto-

lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967; no artdgo 49 do Decreto-lei nv 900,
de 29 de setembro de 1969; no artigo 79 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970; e o que consta do Processo DASP nc 850 de 1975,
DECRETA:

Art. 19 São transformados na forma do Anexo I, em funções de
confiança, integrantes das Categorias Direção Superior, Código LT-DAS-I01,
e Assessoramento Superior, Código LT-DAS_102, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da Superintendência Nacional da Marinha Mercante, vinculada ao Ministério dos Transportes, os
cargos em comissão constantes do mesmo Anexo L
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Aort. 29 O provimento das funções de confiança de Direção Superior
110 Anexo I é di! competência exclusiva do Presidente da
República, de conformidade com o artigo 59 do Decreto nc 71. 235, de 10
de outubro de 197Z cabendo ao Superintendente da Superintendência Nacional da Marinha Mercante expedir os atos de nomeação para as funções
de Assessoramen.n Euoer tor constante do mesmo Anexo de acordo com o
artigo 11 do referido Decreto nc 71.235, de 1972.
compreendidas

Art. 3°
As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Superintendência Nacional da Marinha Mercante.
Art. 49 Esk Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasiüa.

3 de março de 1975; 1549 da Independência e 879 da

República.
ERNESTO

GEISE-.

Ditcz.u Araújo Nogueira
João Paulo dos Rms venoso

o

anexo mencionado no art. 1'.' foi publicado no D.

DECRETO N' 75.437 MARÇO DE

DE

3

DE

1975

A utoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Administração de São Paulo, mantida
pela Sociedade Civil Ateneu Brasil,
com sede na Cidade de São Paulo
- Estado de São Paulo.
O

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item UI, da Constituição,
de acordo com o art. 47 da Lei núDera 5.540, de 28 de novembro de
1968., alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal
de Educação nv 4.138-74,
conforme consta dos Processos números 2.124-72-CFE e
GM-BSB
cce .105, de 1974 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I\' Elca autorizado o funcionamento do curso de Administração
(habilitação em Comércio Exterior)
da Faculdade de Administração de
São Paulo, mantida pela Sociedade
Civil Ateneu Brasil, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

Q.

de 5-3-75.

Art . 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em. contrário.
Brasília, 3 de março de 1975; 1549
da Independência e 879 da- Repú-

bhca .
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 75.438 MARÇO DE 1975

DE

3

DE

Reduz temporariamente as alíquotas
do Imposto sobre Produtos ltuiustnoueaaoe incide'[Ú'es sobre têxteis.

O Presidente da República,
usando das' atribuições que lhe confere o art. 81 da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 4.° do Decreto-lei n.v 1.199, de 27 de dezembro
de 1971.
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos IndU3trlalizados relativas aos capitulas e
posições abaixo discriminadas, da tabela de incidência aprovada pelo DE"ereto n- 73.340, de 19 de dezembro
de 1973 e legislação posterior. que
passam a vigorar com os seguintes
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percentuais quanto a fatos geradores
que ocorrerem no período de 10 de
março a 31 de dezembro de 1975:
I -

3 % (três por cento) para os

produtos compreendidos nos capítulos
50 a 57 e posição 59.01;
II - 4 % (quatro por cento) para

os produtos classificados nos capítulos
60, 61 e 62 exceto a posição 62.03;
III - 6 % (seis por cento) para os
produtos compreendidos no capítulo

EXECUTIVO

IV -

Brasília, 3 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.0 la
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

59, exceto da posição 59.01;
DECRETO N." 75.439 -

10 % (dez por cento) para os

produtos de que trata o capítulo 58.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicuçâo, revogadas as disposições em contrário.

DE

3

DE MARÇO DE

1975

Altera o Decreto n.O 75.027, de 3 de dezembro de 1974, que dispôs sobre a
classzncaçao de cargos e transformação de encargos de Gabinete para
as categorias Dtreçôo Superior e Assessoramento Superiores, da Tabela
Permanente do tnstttato Brasítetro de Desenvolvimento Florestal e dá
outras promaénctae,

o Presidente da República,
usando da al.ríbuíção que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 181, item lI!, do Decreto-lei número
200, rie 25 de fevereiro de !Jõ7; no artigo 4.° do Decreto-lei n." 900, de 29
de setembro de 1969; no arbígo 7.° da Lei n.« 5.645, de 10 de dezembro de
1970; e o que consta do Processo DASP n.v 7072, de 1974,
DFJ'RET.'L

Art. L° Fica alterado, na forma do Anexo, o Decreto n.s 75.027, de
3 de oe-e.ubro de 1974, que dí.spõs sobre a classificação de cargos e a
transformação de encargos de Gabinete para as Categorias Direção Supero.' ~ \N-.-"'-"boramento Supet'.» , ti,,, Grupo-Direção e Assessoramento ôuperíores, da Tabela Permanente -do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal -" IBDF, para o rim de transformar 22 (vinte e duas) funções
gratificadas de Delegado Estadual, símbolo 4-F, em 22 (vinte e duas) funções de confiança de Delegada Estadual, LT_DA8-101.1, constante do mesmo Anexo.
Art. 2.° A transformação das tunções gratificadas nas funções de confiança de que trata esto decreto somente se efetivará com a publicação
dos aros de provimento, maal,lril) até então, o preenchimento das refertdae
funções constantes da situação anterior do Anexo.
Art. 3.° O provlmento das funções de confiança de Direção Bupertc,
compreendidas no Anexo é de competência exclusiva do Presidente da Repú~
blíca, de conformidade com o dlscosto no caput do artigo 5.° do Decreto
n,v 71.235, de 10 de (outubro de ;&72,
Art.. 4.° As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
Art. 5.' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação"
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia,3 de março de 1975; 154.° da Independência e 87.° da República,
ERNESTO GEISI~L

Alysson Paulmelli
João Paulo dos Reis Vellosc>

o anexo mencionado foi publicado no D. O. de 6-3-75.
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DECRETO Nl? 75.440
DE 3 DE
MARÇO DE 1975
Concede autorização às empresas Delta Marine Drilling Company e Perbrás ~ Empresa Brasileira de Perfurações Ltsia, para executarem
trabalhos de perfuração de
poços
na plataforma continental, a serviço da petróleo Brasileiro S. A. ~
PETROBRAS.

o Presidente da República,
usando õa atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o Decreto nv 63.164,
de 26 de agosto de 1968, e tendo em
vista o que consta do Processo nc
e
962/75, do Ministério das Minas
Energia,
DECRETA:
Art. te E' concedida autorização às
empresas Delta Marine Drilling Company, norte-americana, e Perbráa
Empresa
Brasileira de perfurações
Ltda., para executarem trabalhos ae
perfuração de poços no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decretolei nv 1.098, de 25 .de março de 1970,
a serviço da Petróleo Brasileiro S.A.
~ PETROBRAS, mediante contrato
entre as mesmas celebrado, empregando a embarcação "DM-8", de nacionalidade norte-americana.
Art. 2l? A autorização de que trata
este Decreto compreende os fins mencionados no !1r~ig{] ]9 e vigorará até
30 de junho de 1978, prorrogável, mediante novo Decreto, semprejuizo de
sua caducidade em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou fi, extinção das
obrigações respectivas, na forma da
lei ou do contrato.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1975;
154Q da Independência e 879 da

aeoubuca..

ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henninq
Shigeaki Ueki
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DECRETO N9 75.441 ~ DE 5 DE
MARÇO DE 1975
Declara de utilidade pública,
para
jins de aeeoorooruiçõo,
total
ou
parcial, ou instituição de servidão,
de passagem, em favor da Petróleo;
Brasileiro S. A. - PETROBRAS,
imóveis e benfeitorias
rzecessérâos
à ampliação da Fábrica de nstauo
de Fortaleza, situados no Municipio
de Fortaleza, ao Bsttuio do Ceará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição.
tendo em vista o disposto no Decretalei no 3.365, de 21 de junho de 1941,
com alterações pcstertores: e no artigo 24, da Lei nv 2.004, de 3 de outubro de 1953, e atendendo à necessidade que a Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRÁS tem de construir a
ampliação das atuais Instalações llldustriaia e serviços complementares
da Fábrica de Asfalto de FOrtaleza -ASFOR, localizada no Município de
Fortaleza, Estado do Ceará,
DECRETA:
Art. 19 Ficam declarados de utdltdade pública, para fins de desapropriaçâo total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em Javor
da Petróleo Bras Ltefro S .A. ~ ..
PETROBRAS, os imóveis e benfeitorias, de propriedade partdcular, excluados os bens públicos, e compreendidos;
em uma área de 126.690,90 mã (cento
e vinte e seis mil seiscentos e noventa metros quadrados e noventa centímetros quadrados), bens esses situados no "Bairro Vicente Pínzon", na
zona leste da Cíd ade e Município de'
Fortaleza, no Estado do Ceará cuja,
área está delimitada pelas ruas Ismael Pordeus, César Cals, Professor
H. Firmeza, Dóris, Francisco Monte,
Angelo Figueiredo Oírtno de Carvalho e Vinte de Julho, conforme Planta ASFOR-100-121-01 constante do
Processo MME nv 604.867/74.
Art. 29 A PETROBRAS fica a.utortzada a promover e executa- > com
recursos próprios, amigável ou judicíalmente, as desapropriações totais,
parciais ou Instituição de servidãoque forem necessárias de que trae- ....
arbígo 1Q deste Decret-o.
Art. 3~ A Expropriante, no exercíeto das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, pode-
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rã alegar, para efeito de ímlssâo provisória na posse, a urgência a que se
refere o artigo 15 do Decreto- lei nv
3.365. de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc .<:\.786, de _21 de maio
ae1956.

Al'L 4Q Este Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueki
DECRETO NQ 75.442 MARÇO DE 1975

DE

5

DE

Extingu9 a Escola de Veterinária do
Exército, e dá outras providências

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe conferem as alíneas lU e V. do artigo
,'81, da constituição, e na confcrmtúade do dlspo.rto no artigo 46.

do

Decreto-lei nv 200, de 250 de fevereiro
de 1967,

e tendo em vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946,
DECRETA:

Art. 19 Picam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil;
1) Rogélio Quintans Cantorna, ricra Antelo Souto de Quintans, José
Manuel Rodriguez e Maria Del Carmen Femandez Rodriguez, de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 0,020074 do tereno nacional interior situado na Rua Senador Dantas
no 117, correspondente à loja 117-A e
subsolo "A", no Estado da Gue.nabnroa, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o nc
0768-27.239, de 1974;
2) Balbina Waksman Feldman, de

nacionalidade polonesa, da fração
ideal de 49/3000 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica nv
2.806 e Domingos Ferreira nv
149,
sendo 47/3000 correspondente ao apartamento 102 e 1/3000 para cada uma
das duas vagas existentes na garagemo no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fa.l:eflda sob o nv ., .....
0768-34.531, de 1974;

DECRETA:

Fica declarada extinta a
Escola de veterinária do Exército, cabendo ao Ministro do Exército fixar
a data em que a mesma deixará de
funcionar.
A.rt. 29 O Ministro do Exército natxará os atos complementares, necessários à execução deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
Art. 19

ERNESTO

GEISEL

DECRETO N9 75-.443 DE

0768-37.336, de 1974;
4) Pascual Lorca Marin, de nacionalidade espatrhola, da fração ideal
de 0,00594 do terreno de marinha e

acrescidos situado na Rua Santana
nv 124, correspondente ao apto 1.009,
no Estado da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Minístérío
da Fazenda sob o nv 0768-42.192, de
1974;
5) Santos Teodósio Reinosa. de na-

Sylvio Frota

MARÇO

3) Ramiro Penelas Miguez e Isabel
Iglesias Míguez, de nacionáli<1adei;spanhola, da fração ideal de 1/16 do
terreno de marinha situado na Rua
da Gamboa nv 199, correspondente à
casa XIV, no nstado da. Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nv .....

DE

5

DE

1975

Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre os terrenos que mencio-

na.
o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,

cionalidade norbe-amertcana, da Iração ideal de 1/48 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica
no 632, com h-ente também para a
Rua Gustavo Sampaio, 441, correspondente ao apartamento 101, com direito a uma vaga na garagem, no Estado na Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob r' rrv 0'168-45.262, de 1974;
6) Anissa Mounayar Priori, _de nacionalidade libanesa, da fração ideal
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de 4/28· do terreno designado por lote
6, da Quadra 3, da Avenida do Ma-

gistério nc 240, correspondente ao
apartamento 202, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob O
nc 0768-47.729, de 1974;
b) a adquirir o direito preferencial
ao aforamento:
Alice Marie Trtnquart, de nacionalidade francesa, da fração ideal de
0,06628 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica nv 3.114,
correspondente ao apa.. rtamento 1.201,
no Estado da Guanabara, conforme
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o nc 0768-41.829, de
1970.
Art. 2l] Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de março de 1975;
da Independência e 879 da.
República.
154 0

V - Beneficiamento de áreas e
obras de proteção contra as secas e
inundações. Irrigação;
VI
Assistência às populações
atingidas pelas calamidades públicas;
VII - Assistência ao índio;
VIU - Assístêncts aos Municípios;
IX - Programa Nacional de Habitação.
Parágrafo único. Os assuntos das
áreas de competência referidos neste
artigo serão desenvolvidos, respectivamente:
a) os dos itens I e 11, em estreita.
colaboração com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
b) os dos itens III, V e VI, em coordenação com outros Ministérios e Entidades interessadas;
c) os dos itens IV, VII, VIII e IX,
visando a sua efetiva descentralização, em cooperação com os áeruais
níveis de Governo e com a Irucíatéva
privada.

ERNESTO GEISEL
José Carlos Soares Freire

CAPíTULO Ir
Organização

DECRETO N° 75.444 - DE 6 DE
MARÇO DE 1975
Dispõe sobre a estrutura !Jász"la· do
Ministério do Interior e dá outras
providências.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens III e V da Constituição,
DECRETA:

CAPíTULO I
Area de Competência

Art. 1.0 O Ministério do Interior
(MINTER), críac,o nos termos do
item lI, do artagn 199, do Decretolei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967.
tem na sua área de competência, de
acordo com ° disposto no art. 39 do
mesmo Decreto-lei, os seguintes assuntos:
I - Desenvolvimento regional;
II
Radicação de populações,
ocupação de território. Migrações internas;
lU
Territórios Federais;
IV - Saneamento básico;

Art. 2° O Ministério do Interior
compreende os seguintes órgãos e entidades:
I - Estrutura Básica:
a) órgãos de ASSistência Direta e
Imediata ao Ministro:
1. Gabinete (GM)
2. Consultoria Jurídica (CJ)
3. Divisão de Segurança e Informações (DSD
b) órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle Financeiro:
1. Secretaria Geral (SG)
1.1. Secretaria de Planejamento e
Operações (SPO)
1.2. Secretaria de Organização e
Sistemas (SOF)
1.3. Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF)
2. Inspetoria Geral de Finanças
(IGF)

c) órgãos de Administração de Atividades Auxiliares:
1. Departamento de Administração
(DA)

2. Departamento de Pessoal (DP)
órgãos de Administração de Atividades Específicas:
1. Projeto Rondon (PRORONDON)
d)
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2. Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA)
II - Entidades Vinculadas:
a) Autarquias:
1. Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL)

2. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)

3. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)

4. Superintendência do Desenvolvimento da' Região Centro Oeste
(SUDECO)

5. Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)

6. Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS)

7. Departamento Nacional de Obras

de Saneamento (DNOS)

8. Serviço Federal de Habitação e
Urbanismo (SERFHAU)
b)

Empresas Públicas:

1. Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco
.
iCODEVASF)

2. Banco Nacional

da

Habitação

lBNH)

c) Sociedades de Economia Mista:
1. Banco da Amazônia S. A.
(BASA)

2. Banco do Nordeste do Brasil S.A.
iBNE)

Fundações:
1. Fundação Nacional do índio
(FUNAI)
e) Territórios Federais:
1. Amapá
2. Roraima
3. Rondônia
§ 1° A SUDESUL, a
SUDENE, a
SUDAM e a SUDECO são entidades
de planejamento, coordenação e desenvolvimento regional.
§ 2° A SUFRAMA, o DNOCS e a
CODEVASF são entidades de desenvolvimento sub-regional.
§ 3° O DNOS, o SERFHAU e o BNH
são entidades que se dedicam ao desenvolvimento urbano e local Integrado e à melhoria das condições do
meio ambiente.
§ 4° O BASA e o BNB são entidades
regionais de financiamento.
Art. 3° O Gabinete do Ministro será
dirigido por Chefe; a Consultoria Jurídica por Consultor Jurídico; a Divisão de Segurança e Informações
d)

EXECUTIVO

por Dlretor; a Secretaria Geral por
Secretário Geral; as Secretarias por
Secretários; a Inspetoria Geral de Finanças por Inspetor Geral; os Departamentos por Diretor Geral; e o Projeto Rondon por Coordenador Geral,
todos nomeados pelo Presidente da
República.
CAPíTULO UI
Competências dos órgãos e

EntirlWJ,.~s

SEÇÃO I

órgãos de Aeeieténcta Direta e I mediata ao Ministro

Art. 4° Ao Gabinete compete assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, coordenar as relações públicas e encarregar-se do preparo e despacho de seu
expediente pessoal.
Art. 5° A Consultoria Jurídica compete assessorar o Ministro de Estado
nos assuntos de sua especialidade, e
promover a necessária coordenação
das atividades jurídicas dos órgãos
e entidades do Ministério.
Art. 6° A Divisão de Segurança e
Informações cabe exercer as atribuições definidas na legislação e regulamentação próprias, em ligação com o
Serviço Nacional de Informações.
SEÇÃO

II

oraãoe de Píaneiamento, Coordenação
e Controle Financeiro

Art. 7° A Secretaria Geral, órgão
setorial dos Sistemas de Planejamento
Federal e de Programação Financeira,
compete:
I - assessorar diretamente o Ministro de Estado na supervisão dos órgãos subordinados e entidades vinculadas ao Ministério;
II - realizar estudos para a formulação de diretrizes ministeriais e
para o planejamento da ação global
do Ministério, em consonância com o
Planejamento Nacional;
UI ~ coordenar e supervísonar, no
âmbito do Ministério do Interior, as
atividades relativas à modernização
administrativa, informática, orçamento, desenvolvimento regional, desenvolvimento local, recursos de água e solo,
cooperação externa, cadastro técnico
e pesquisas e programas;
IV - coordenar e supervisionar as
propostas de estruturas e regulamen-
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tação submetidas, pelos órgãos e entidades do âmbito do Ministério, à
apreciação do Minlstro;
V - promover a coordenação, no
âmbito do Ministério, em articulação
com as entidades referidas no § 10 do
art. 2° deste Decreto, dos assuntos
concernentes à elaboração de planos
de que trata o § 2° do art. 1° do Ato
Complementar n'' 43, de 29 de janeiro
de 1969, com a redação dada pelo ·artigo I? do Ato Complementar número 76 de 21 de outubro de 1969;
VI - promover a compatibilização
dos programas setoriais e dos planos
de Desenvolvimento Local íntegracto
com o planejamento regional e nactonal de desenvolvimento;
VII - dar apoio técnico e admlnistrat'vo à Comissão de Coordenação
do Ministério do Interior (CCMIl, prevista no artigo 30 deste Decreto;
VIII - supervisionar as unidades
de natureza especial ou transitória,
compatib-hzando sua ação com os
Planos Nacionais e Regionais de Desenvolvimento.
Art. 8° A Secretaria de Planejamento e Operações atuará no âmbito
do Ministério do Interior como órgão
central responsável pelas atividades
de planejamento regional, sub-regional, setorial e local, estudos e pesquisas. cooperação externa e cadastro
técnico, competindo-lhe, em apoio à
supervisão mtnisterlal:
I - realizar estudos e pesquisas de
natureza sócio-econômica e físicoterritorial relacionados com as atribuições do Ministério do Interior, a
coordenação da elaboração de planos
de desenvolvimento regional, sub-regional e local e a realização de controle e execução do Plano Nacional
de Desenvolvimento no tocante aos
programas e projetos definidos pelo
Ministério do Interior como prioritários a nivel do Plano Nacional, em
ligação com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
II - o exercício das funções de orientação, coordenação e controle das
entidades de desenvolvimento local e
assistência e integração, incluindo
BNH.

DNOS,

SERFHAU,

FUNA1,

PROJETO RONDON; dos Departamentos de Desenvolvimento Local das
Superintendências de Desenvolvimento Regional; e das entidades incumbidas da realização de projetos de
aproveitamento de recursos de água
e solo, inclusive irrigação, drenagem

e recuperação de terras e obras de
proteção contra as secas e inundações.
Art. 9° A Secretaria de Organização e Sistemas, que atuará como órgão central de coordenação das atividades de modernização administrativa e informática no âmbito do
MINTER, compete, em apoio à supervisão ministerial:
I - a fixação de critérios econômicos para a execução das ativtdades
do Ministério;
II - identificação e proposição da
medidas visando a eliminação de obstáculos à implementação de planos
e programas a cargo do Ministério;
III - o fornecimento de informações para a avaliação periódica dos
planos e programas, do rendimento e
produtividade dos órgãos e entidades
do Ministério e para as atividades de
Planejamento e Coordenação; e
IV - a adequação de estruturas e
procedimentos para a execução dos
planos e programas a cargo do Ministério.
Art. 10. A secretaria de Orçamento
e Finanças atuará, no âmbito do Ministério do Interior, como órgão centraI de coordenação e execução das
atividades de orçamento e programação financeira.
Art. 11. A Inspetoria Geral de Finanças, órgão setorial do sistema de
administração financeira, contabilidade e audito-ria, compete assessorar
diretamente o Ministro nas atividades de inspeção e controle financeiro,
superintender a execução das funções
setoriais de sua área de atribuições.
no âmbito do Ministério, executar a
contabilidade analítica de sua administração direta e cooperar com a Secretaria Geral no desempenho das atividades de acompanhamento da execução dos programas e do orçamento.
SEÇÃO

m

órçõos de Administração de Atividades Auxiliares

Art. 12. Ao Departamento de Administração compete coordenar. dôrígír e executar as atividades relativas
a comunicações administrativas, patrimônio, material, reprografia, transporte, zeladoria. vigilância, manutenção, portaria e administração financeira, no âmbito da Secretaria de E.",tado.
Art. 13. Ao Departamento de Pessoal, órgão setorial do Sistema.. de
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Pessoal Civil (SIPEC). compete coor-

denar, dirigir e executar as atividades de classificação de cargos e empregos, recrutamento e seleção, ca-

dastro e lotação, aperfeiçoamento e de

aplicação da legislação

de

pessoal,

vinculando-se tecnicamente ao Departamento Administrativo do Pessoal

Civil (DASP).
SEÇÃO IV

órgãOs de Administracão de .4li1;idades Especijzcas

Art. 14. O Projeto Rondon -

...

PRORONDON, órgão da Administra-

ção Direta, subordinado ao Ministro
do Interior, com autonomia administrativa e financeira, tem a finalidade
de promover estágios para universitários, objetívamdo conduzir a
JUventude a participar do processo
de integração nacional e propiciar a criação de "campí" avançados

de Universidades em determinadas
áreas do interior do pais.
Art. 15. A Secretaria Especial do
Meio Ambiente ~ SEMA, órgão da
Administração Direta, subordinado ao
Ministro do Interior, com auc-momta
administrativa e financeira, tem por
finalidade a conservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos
naturais, sem prejuízo das atribuições
específicas. legalmente afetas a outros
Ministérios.
SEÇÃO

v

Autarquias
Art. 16. As Buperiretendênctas de
Desenvolvimento compete:
I ~ elaborar e manter permanentemente atualizado. de acordo com os
Planos Nacionais de Desenvolvimento e as diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado, o planejamento rP-4
gional da respectiva área de influência;
11 ~ acompanhar o desenvolvimento dos programas, projetos e atividades definidos na programação regional de desenvolvimento;
III - executar direta ou indiretamente as tarefas que lhes forem atrlbuídas pelo respectivo planejamento

reztonal ;
TV ~ promover a elaboração e divulgação de estudos e pesquisas e de
projetos Que interessem ao desenvolvimento da respectiva região;
V - prestar assistência técnica e

financeira a órgãos públicos e privados incumbidos de executar projetos e realizar serviços previstos no
planejamento regional de desenvolvimento.
Art. 17. A Superintendência da
Zona Franca de Manaus-SUFRAMA,
compete
em sua área de atuação,
criar, através do livre comércio de
importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, e em consonância com o planejamento regional,
um centro industrial, comercial e
agropecuário dotado de condições que
permitam o desenvolvimento da Amazônia Ocidental.
Art. 18. Ao Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS
compete:
I - executar os projetos e atividades que lhe forem atribuídos, constantes do respectivo planejamento regional, na forma do item IH do artigo 17 deste Decreto;
H - promover 3 realização. ou
participar de estudos e projetos visando ao aproveitamento múltiplo e racional dos recursos hídricos e" zelar
por sua correta utilização, nas bacias
hidrográficas da área de sua atuação,
em cooperação com entidades competentes federais, estaduais, municipais
e privadas.
Art. 19. Ao Departamento Nacional
de Obras de Saneamento - DNOS
compete:
I - estabelecer normas e especifícações para a elaboração de projetos,
a realização de obras e a operação e
conservação de serviços de sanaamento básico, e especialmente o abastecimento d'água e esgotos pluviais e
sanitários; o combate à poluição da
orla marítima; em massas p cursos
d'água; o controle de erosão; o beneficiamento de áreas; e a proteção
bontra 36 secas e inundações:
II - elaborar estudos e projetos,
bem como orientar. fiscalizar e executar, direta ou indiretamente, obras
e serviços de irrigação e de saneamento rural e urbano, tanto ::;eral
como básico, em colaboração com Estados, 'I'errttórtos e Municípios, entidades públicas e privadas. de acordo
com os Planos Regionais e Locais de
Desenvolvimento;
H! ~ opinar sobre projetos, obras
e serviços a cargo de entidades públicas e privadas;
IV - zelar pelo cumprimento da legislação, das normas e nas especlfi-
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cações referentes à respectiva execução, quando tratarem de melhoramentos relacionados com assuntos de
sua competência.
Art. 20. Ao Serviço Federal de Habitação e Urbanismo-SERFHAU compete:
. I pr,?mover a elaboração e a
Implantação de planos de desenvolvimento local integrado, de acordo com
o planejamento nacional e regíonaer
II . -:- ~olaborar com os governos
mumc.pais n,:- execução do planejamento local integrado, inclusive na
organização e operação de serviços de
natureza municipal. e assisti-los em
assuntos de seu interesse'
1I1 - Realizar estudos' relacionados
com a radicação de populações e as
migrações internas;
SEÇÃO VI

Empresas Públicas

Art. 21. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- CO?EVASP compete promover o
aproveitamento, para fins agrícolas,
agropecua.nos e agro-industriais, dos
recursos de água e solo do vale do
São Francisco, diretamente ou por
íntermédío de entidades públicas ou
privadas, promovendo o desenvolvimen~o integra~o de áreas prioritárias
e a Implantação de distritos agro-industriais e agropecuários.
Art. 22. Ao Banco Nacional da Habitação - BNH, como entidade responsável pela execução do Plano Nacional de Habitação compete.
I - Orientar, disciplinar controlar
e estimular:
•
a) o Sistema Financeiro de Habitação - SFH;
b) o mecanismo financeiro de saneamento;
c) o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SEPE;
II - Implementar o Plano Nacional de Habitação - PNH;
III - Administrar e aplicar os fundos sob sua gestão; em especial o
Fundo de Garantia do Tempo de SerVIÇO FGTS;
IV - Promover e estimular as atividades de apoio logístico ao Plano
Naciona~ de Habitação, em especial
as relacionadas com o planejamento
local Integrado e com o desenvolvi-

mento das indústrias de construção
civil e as indústrias produtoras de
materiais de construção;
V - Manter, orientar, coordenar e
regulamentar os seguros e garantias
das operações ativas e passivas das
entidades integrantes do Sistema Financeiro de Habitação;
VI - Regulamentar as condições
de aplicação da correção monetária e
do reajustamento das prestações nas
operações do Sistema Financeiro de
Habitação ou sob a sua gestão.
SEÇÃO VII

Sociedades de Economia Mista

Art. 23. As entidades regionais de
financiamento, Banco da Amazània
S. A. - BABA. e o Banco do Nordeste S. A. - BNB, compete:
I - Executar a política de crédito
para o desenvolvimento econômicosocial da região respectiva. estabelecida nos planos Nacionais e Regionais de Desenvolvimento;
II - Atuar como agentes rínanceíros dos órgãos de coordenação e planejamento regional correspondente;
III - Efetuar operações bancárias
nas modalidades previstas em seus
atos constitutivos.
SEÇÃO VIII

Fundações

Art. 24. A Fundação Nacional do
índio - FUNAI compete estabelecer
as diretrizes e garantir o cumprimento da política índígenísta, especialmente:
I - Respeitar a pessoa do índio,
suas instituições e comunidade, bem
como assisti-lo em ;;....rmos educacionais, sociais e médico-sanitários;
II - Possibilitar a integração das
populações indígenas na comunidade
nacional, promovendo a sua utilidade social e desenvolvendo a sua iniciativa individual;
lU - Garantir a posse das terras
habitadas pelo índio, o usufruto das
riquezas e utilidades nelas existentes
e gerir o Patrimônio Indígena, exercendo o poder de polícia nas áreas reservadas ao índio.
IV - Exercer os poderes de represeeuecão Ou assistência í uridica
inerentes ao regime tutelar do índio,
na forma estabelecida na legislaçãocivil comum ou em leis especiais..

218

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

SEÇÃO IX

Territórios Federais

Art. 25. Aos Governos dos Territórios do Amapá, Rondônia .e Roraima

compete, principalmente:
I - Desenvolver econômica, social,
política e administrativamente os respectivos Territórios, de acordo com
programas a serem fixados em consonância com os Planos Nacionais e
Regionais de Desenvolvimento.
II ~ Garantir a autonomia dos Municípios que os integram e prestarlhes inclusive apoio técnico e administrativo;
III - Promover o levantamento dos
recursos naturais, as atividades econômicas e a ocupação do espaço dos
Territórios;

IV - Promover, direta ou indiretamente, a assistência educacional, médica e sanitária bem como a integração social e cultural da população dos
Territórios à comunidade nacional.
CAPÍTULO IV

Disposições Gerais

Art. 26. O Ministério do Interior,

para o desempenho de atribuições
permanentes ou temporárias, conta
ainda com as seguintes unidades de
natureza especial ou transícór-a, orladas por Decreto:
I - O Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola - G EIDA, com a finalidade de
planejar e supervisionar as atividades de órgãos federais relacionados
com o desenvolvimento da agricultura irrigada;
II - O Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas - ....
GEACAP, com a finalidade de orientar e coordenar, em todo o Território
Nacional, as atividades relacionadas
com a prevenção das calamidades públicas, a assistência às populações
atingidas e a recuperação de áreas
flageladas;
lU - A Seção Brasileira da Comissão Mista Brasileíro-Uruguáía para o Desenvolvimento da Bacia da
Lagoa Mirim - SE/CLM, com a rínalídade de dar cumprimento, na área
brasileira, aos compromissos assumidos pelo Brasil nas Notas Reversais
trocadas com a República Oriental do
Uruguai, em 26 de abril de 1963 e 5
de agosto de 1966;

IV - A Representação do Ministério do Interior no Rio de Janeiro REMI, com a ünaüdade -íe da r «saistência às atividades do Ministério naquele Estado na Região Sudeste e
prestar apoio as atividades da Divisão de Segurança e Informações e à
Inspetoria Geral de Finanças.
Art. 27. AE, umidades Ie -iatureza
especial ou transitória a que se refe.re o artigo anterior, tanto as atuaís
como aquelas a serem criadas por ato
do Poder Executivo, terão sua duração e os seus objetivos fixados de maneira específica e deverão se constatuír de servidores do orópr!o Minlsrêrio de entidades a ele vinculadas e,
ev~nrtua1mente, d-e outros órgãos da
Adm1nistração Federal, jir~1:,a. OU indcreta,
Art. 28. A Inspetoria Geral de Finanças terá representante em todos
os conselhos Curadores e órgãos fiscais de entidades vinculadas ao Ministério.
Parágrafo único. A1:i c.oD:t~ das autarquias vinculadas ao Minístérío somente deverão ser submetidas à apreciação dos respectivos Conselh?s de
Administração e Conselhos Deliberativos após parecer da Inspetoria Geral de Finanças.
Art. 29. A coordenação geral das
atividades dos órgãos e entidades do
Ministério do Interior será realizada
pelo Ministro de Estado, assessorado
pela secreeana Geral.
Art. 30. Como instrumento auxiliar de coordenação ias attv'dadcs do
Ministério, funcionará uma Comissão de Coordenação do Ministério do
Interior (CCMI) que será presidida
pelo Ministro de Estado e constituída dos dirigentes dos órgãos e entidades constantes do artigo 2.° deste
Decreto.
Art. 31 A coordenação das atividades dos órgãos e entidades do Ministério será exercida, em cada região,
pelas entidades de coordenação e planejamento regional e pelas Comissões
de Coordenação Regional (CCR).
Art. 32. As Comissões de Coordenação Regional do Ministério do Interior (CCR), presididas pelo respectivo superintendente serão constituídas pelo:
I - Superintendente da entidade
de planejamento, coordenação e desenvolvimento regional;.
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II - Dirigente -náxímc de cada
"Um dos órgãos referidos no item H,
alíneas "d" e "e" do art. 2.° e nos
'parágrafos 2.° e 4.9 do mesmo artigo
-deste Decreto, sediados ou com ação
predominante na região;
H! - Representante regional de
.cada um dos demais órgãos e entida·des permanentes do Ministério, que
atuam na área;
IV -

Dlclgent.e

0'.1

reorcsentante

das unidades especiais ou de natureza transitória que atuam na região;
V - Secretário de Planejamento e
<operações.
Art. 33. A organização, o funcionamento e as atribuições da Comissão
de Coordenação do Ministério do Interior (CCMI) e das Comissões de
Coordenação Regional (CCR) serão
objete de regimento próprio, aprovado por ato do Ministro de Estado.
Art. 34. As Superintendências de
Desenvolvimento Regional disporão
cada uma de um Conselho Deliberativo, na forma da legislação especifica
-de cada entidade.
Art. 35. Cada Conselho Deliberativo será constituído dos seguintes
membros:
I - Os Governadores das Unidades
{la Federação da região respectiva;
11 - Um representante da cada um
·dos Ministérios Civis e, conforme o
caso, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cíentíflco e 'I'ecn- .Iógico;
III -

um representante do
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.

EMFA;

IV - Um representante, respectivamente, da entidade regional de fí.nancíamento do Banco vac-ona, do
Desenvolvimento Econômico - ...
BNDE e do Banco do Bra.-sm S. A. ;
V - Um representante de cada
uma das entidades de desenvolvímento sub-regional que atuam na região;
VI - O dirigente da S'tperrnten-dêncía do Desenvolvimento Reg.icnal
respectiva.
§ 1° A representação âos estauos,
Distrito Federal e Territórios nos
Conselhos Deliberativos das Superlndêncías de Desenvolvimento Regional,
referidas no item I deste artigo, obedecerá a seguinte distribuição:
I - Na SUDAM: Acre, Amazonas,
Pará, Maranhão, Goiás, Mato Gros80, Amapá, Rondônia e R0raim:t;

11 Na SUDENE: Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Fernando de Noronha;
IH - na SUDECO: Goiás, Mato
Grosso, Distrito Federal e Rondônia;
IV - Na SUDESUL; Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
§ 2.° O Ministro de Estado, a quem
compete normalmente presidir o Conselho Deltberatívo las ,S!:lJ-"t-rinbendêncías de Desenvolvimento Regícnal, será substituído, em suas ausências, pelo respectivo Secretário Executivo;
§ 3.° A indicação do representante
dos Ministérios Civis nos Conselhos
Deliberativos deverá recair, de preferência, em servidores que detenham
atribuições de coordenação sobre os
órgãos que atuam na respectiva área.
§ 4.° Poderão participar de reunião
dos Conselhos Deliberativos, na qualidade de assessores dos seus membros, servidores de entidades integrantes ou jurisdicionadas aos órgãos
com representação nos Conselhos.
Art. 36. Os órgãos referidos no artigo 2.°, alíneas "a", "b" e "c" deste
Decreto darão à SEMA o apoio administrativo que se faça necessário
no tocante à administração de pessoal e financeira, serviços gerais, orçamento, contabilidade. informática,
cooperação externa e modernização
administrativa.
Art. 37. O Secretário-Geral é o
substituto eventual do Ministro de
Estado.
Art. 38. A organização, ,:1. competência e o funcionamento dos órgãos
integrantes da Estrutura Básica estabelecida no artigo 2.° deste Decreto,
bem como as atcíbuícces il' J~SSC!tl,
serão fixadas em Regimento Interno
a ser aprovado pelo Ministro do Interior, nos termos da legislação em vigor.
Art. 39. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1975;
154°

da

República.

Independência

e

870

ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis

da
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DECRETO N.<> 75.445

DE

6

DE

MARÇO DE 1975

Dispõe sobre os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazdnda e
dá outras providências.

. O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe ccnfere o artigo 81, itens UI e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.° O recurso "ex officio" das
decisões ra vorá veís às reclamações ou
impugnações do sujeito pasS1VC será
interposto para a autoridade imediatamente superior, a que estiver subordinado o Julgador de prtrneíra instância, dentro de ümrtes da alçada
fixados pelo Ministro da jeascnda,
parágrafo único. Caberá recurso
voluntário para o Conselho de Contribuintes, no prazo de crmta dias,
da decisão que der provimento ao recurso "ex otficío" e reformar o rjulgamento da prtmeira mstância .
Art. 2.° A partir da publicação deste Decreto, não será mais admitida
pedido de reconsrderaçâo de Julgamento dos Conselhos de Contrrbumtes, tornando-se denmtíva, na esfera
administrativa, a decisão prorert-ta
no recurso, voluntário, salvo quanuo
for o caso de recurso do Procura aorRepresentante da Fazenda, nas dectsoes não unàmmes, contrárías a Fazenda Nacional.
Art. 3.° Cada Conselho organizam
sua jurisprudência de modo a elaborar
a sumula de suas decisões uniformes
e reiteradas, que firmem zríentação
seguida nos assuntos de sua competência.
parágrafo único. Poderá cer liminarmente Indefertdo, por proposta 00
relator e despacho do Presidente do
Conselho, o recurso que
contrene
súmura em que se tenha condensado
a jurreprudência dominante, nào sendo caso de maiores Indagações.

Art. 4.° Aos Presidentes e Secretarios de Câmaras dos Consethos oe
Contribuintes se aplicam o disposto
no § 1.0, do artigo 2.", e no artigo
3.°, do Decreto n,v 69.382, de Ul oe
outubro de 1971.
Art. 5." Serão restituídos à Secretaria da Receita Federal, para o pro-

cedímento previsto no artigo 1.0, os,
processos que se acharem nos Conseaguardandolhos de Contribuintes,
julgamento de recurso "ex offfcío",
Parágrafo único. A restituição, prevista neste artigo, será feita mesmo;
quando houver também recurso vo~
Iuntárío pendente de julgamento,
devendo, neste caso, o processo retornar ao Conselho, depois de julgado'
o recurso "ex officío'".
Art. 6.° Os pedidos de reconsideração, protocolizados até a data da.
publicação deste Decreto, serão julgados pelos Conselhos de COntribuintes, com observância da Jeeia'açâo atJ
então aos mesmos aplicável.
Art. 7.° O Ministro da Fazenda;
baixará os atos necessários ao cumprimento das dísposiçóes do presente Decreto e os Conselhos de Contribuintes, no prazo de 90 "noventa)
dias, ajustarão às suas normas os
respectivos regimentos internos.
Art. 8." Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1975;
da Independência e 37.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Jose Carlos Soares Freire

DECRETO N." 75.446

DE 6

D~~

MARÇO DE 1975

Altera o artigo 29, do Decreto n9
73.711, de 19 de março de 1974.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O artigo 29, do Decreto nv
73.711, de te de março de 1974, passa a vigorar COm a segudnre redação:
"Art. 29 O Ministério da educaçâo e Cultura execu toará o projeto de que trata o artigo
19
através do programa de Expansão e Melhoria do Ensino
_.
(PREMEN), ao qual serão creditados os recursos previstos 110
referido artigo."
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Art. zo Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1975;
1541? da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

Braga

DECRETO N9 75.447
MARÇO DE 1975

DE

6

DE

Autoriza o funcionamento da EScola
Superior de Tecnologia te CriClúma, mantida pela Fundação Educacional de Criciuma, com sede na cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei nc
5.540, de 28 de
novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de 9
de setembro de 1969, conforme consta do Processo GM/BSB ns 005576i74
do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:
Art. Iv Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior de Tecnologia de Oricíúma, mantida pela
Fundação Educacional de Crícíúma,
com sede na cidade de Crtciúma, Es~
tado de Santa Catarina.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1975;
1541? da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO NI? 75.448
MARÇO DE 1975

DE 6 DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Bnoznharia Elétrica e de Matemática da Escola de Engenharia e do
Instituto de Ciências Matemáticas
âe São Carlos.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,

de acordo com o artigo 47, da Lei nc
28 de
novembro de 1968,
alterado pelo Deeretc-Ieí no 842, de 9
de setembro de 1969, conforme consta do Processo nc GM/BSB 000 942-74
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Engenharia Elétrica e de Matemática (bacharelada)
ministrados, respectivamente, pela Escola de Engenharia de São Carlos
e pelo Instituto de Ciências Matemáticas de Si'ín Carlos, da trmv-rskíaae
de São Paulo.
5.540, de

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1975;
1541? da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N9 75.449
MARÇO DE 1975

DE 6 DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Estudos Sociais da Faculdade
de
Filosofia, Ciências e Letras de varginha, mantida pela Funâação de
Ensino e Pesquisa do Sul de Minas,
com sede na cidade de Varginha,
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item In. da constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lej -n?
5.540, de 28 de
novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, conforme consta do Processo nv 265.096/74 do Mlnístérío da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais
(licenciatura de 19 grau) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
vargtnha, mantida pela Fundação de
Ensino e Pesquisa do Sul de Minas,
com sede na cidade de Varglnha, Estado de Minas Gerais.
~
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, t) dê ~março . de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
Repúblíca..
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NI? 75.450

DE

6

DE

MARÇO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade de Ctências Econômicas e Administrativas de Franca, com sede na cidade
de Franca, Estado de São Paulo.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lU,. da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei 119
5.540, de 28 de
novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9

28 de fevereiro de 1967 (Código

de-

Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarado sem efeito.
o Decreto nv cinqüenta e oito mil
cento e quarenta e quatro (58.1441,
de quatro (4) de abril de mil novecentos e sessenta e seis (966), que'
concedeu a Sebastião de Faria o direito de lavrar quartzo. feldspato e'
caulim em terrenos de sua propriedade, Olímpio de Faria e Benedito Luiz
Marinho, no lugar denominado Bairro da Fazenda Velha, Díscr ao de
Pínhalsinho
Município de BragançaPaulista, Estado de são Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçã-o.
(DNPM -

2. 856/63) .

Brasília, 6 de março de 1915;
1549 da Independência e 87Q da.
República.

de setembro de 1969, conforme cons-

ERNESTO

GEISEL

Shigeaki

ueta

ta do Processo nv 264.542/74 do Mí-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

DECRETO N." 75.452 -

DE 6 De

MARÇO DE 1975

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de Franca, com sede
na cidade de Franca, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1975'
1549 da Independência e 879 d~
República.

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

Concede à Mineradora Montita Ltda.
o direito de lavrar minério de:
manganés no Município de Alexánia, Estado de Goiás.
O

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constíuíção, e nos termos do arttgo 43"
do Decreto-lei n." 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

DECRETO NQ 75.451 -

DE 6 DE

MARço DE 1975
Declara sem efeito o Decreto n» ..
58.144, de 4 de abril de 1966, que
concedeu a Sebastião de Faria o
direito de lavrar quartzo, feldspato

e oouum,

O Presidente da República,
usando da .atrlbuiçâc que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de

Art. 1.0 Fica outorgada à Minera-.
dora Montita Ltda.. concessão para.
lavrar mínérto de manganês em terrenos de sua propriedade no Lugar
denominado Fazenda Barreiros, Distrito e Município de Alexâma, Estado
de GOiás, numa área de quarenta e
sete hectares e oito ares l4703 ha)
delimitada por um polígono i~regular:.
que tem um vértice a duzentos e oitenta e cinco metros (285 m) , no rumo verdadeiro de quarenta e três
graus sudoeste 43° (SW) da eonnuênela do Ribeirão Mundcngo com o-
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Córrego José Pereira e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cínquenta metros (350 m) ,
sul (S); cem metros r Iüü mj , este
(E); duzentos
e cínquenta metros
(250 m) , sul (S); noventa metros
(90 mj, este (E); quatrocentos e vinte metros f420 mj, sul (S); duzentos e quarenta metros (240 m) , oeste
(wj : cento e vinte metros (120 m) ,
norte
(N);
quatrocentos metros
(400 m) , oeste (WY; oitocentos metros f800 m), norte (N); quatrocentos e cínquenta metros (450 m) , este
(EJ.

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste
Decreto, ficando também estabelecido
o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
bj o concessionário fica obrigado
a recolher aOS cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprrmenta do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de
1969;

c) se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma
dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção. Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
(DNPM 815.448-68).
Brasília, 6 de março de 1975;
154." da Independência e 87." da

República.

ERNESTO GEISEL

Shigeaki U eki

DECRETO N.o 75.453

DE 6 ne

MARÇO DE 1975

Concede à INEL -- Industrial Extrativa Ltda., o direita de lacrar silex
na Município de Graoattü, Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe COnfere o artigo 81, item lII, da. Cons-.
tíuíçâo, e nos termos do artigo 43,
do Decreto-lei n." 22'7, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Deereto-Iei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1" Fica outorgada à INEL
Industrial Extrativa Ltda. concessão
para lavrar sílex em terrenos de propriedade de Gardíno Bernardo Pedro.
João Crescêncío Correa, .Jerônimc
Amaro Vieira e outros, no lugar denominado Riacho, Distrito e Murúcípio de Gravatal,_ Estado de Santa Catarina, numa área de trezentos e cínquenta hectares e noventa e oito ares.
(350,98 ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a setecentos metros (700 mr. no rumo ver..
dadeiro de quarenta e cinco graus sudeste (45." SE). da Porta da Escola.
de Riacho, e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil quinhentos e oitenta e um metros 11. 531
m), este (E); dois mil e duzentos e
vinte metros (2.220 m) , norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo outorgada mediante as condições constantes dos.
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51.
do Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste
Decreto, ficando também estabelecido
o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado;
pelo Decreto n.s 51.726, de 19 de Jeé
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vereíro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado

a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumpri-

mento do disposto no Decreto..lei número
1969;

1.038, de 21 de outubro

de

c) se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma
dos artigos 65 e 66, do Código de Mi-

neração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

tocentos e sessenta e três (43.863),
de novo (9) de junho de mil novecentos e cinqüenta e oito (19::;8'. que
concedeu à Empresa de ceonm Ltda.
o direito de lavrar argila em terrenos
situados no lugar denominado Sitio
Caju, Distrito de Inhomtrim, Município de Magé, Estada do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
(DNPM -

7.996/55).

Brasília, 6 de março de 197'):
1549 da Independência e 879 da

neoúoüca.

ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

DECRETO NQ 75.455
DE 6 DE
MARÇO DE 1975

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Declara a. caducidade da concessão
outorgada a José Feliciano Baptista
Netto para bvrxr mármOre "l't,) Município de Corumbá,
Estado
de
Mato Grosso.

(DNPM -

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e nos termos dos artigos 63, § 3Q.
e 65, letra 'L, elo Decreto -Iei no 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código
de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:
Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada 'i,
José Felíciano Baptista Netto, no lugar denominado Santa Blanca, Distrito de Albuquerque, Município de
Corumbá, Estado de Mato Grosso,
pelo seguinte decreto:
- Decreto n» 48.403 de 23 de junho

818.721-70).

Brasília, 6 de março de 1975;
154.° da' Independência e 37.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

DECRETO N9 75.454
DE 6 DE
MARÇO DE 1975
Declara sem efeito o Decreto n(l ..
43.863, de 9 de junho de 1958, que
concedeu à Empresa de Caolim Limitada, o direito de lavrar argila.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n 9 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:
Art. 19 Fica declarado sem efeito
o Decreto nc quarenta e três mil oi-

de 1960. (DNPM -

6.197/53).

Brasília, 6 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigealei Uelei

225

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

NQ

75.456
1975

DE

6

DE

MARÇO DE

Dispõe sobre a transformação de nsnção gratificada em função de confiança para a composição da Categoria Direção Superior da Tabela permanente do Estado-Maior das Forças Armadas e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 181, item IH, do Decreto-lei nv
200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 49 do Decreto-jsj no 900, de 29
de setembro de 1969; no artigo 79
da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro
de 1970; e o que consta do Processo
DASP nc 1.012, de 1975,
DECRETA:

Art. 1Q Fica transformada, na forma do Anexo, em função de confiança integrante da Categoria Direção
Superior, Código LT-DAS-101, do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, e incluída na Tabela Permanente do Estado-Maior das Forças
Armadas, órgão integrante da Presidência da República a função gratificada constante do mesmo Anexo.
Art. 2° A transrormação da função
-gratíficada na função de confiança de
que trata este Decreto somente se
efetivará com a publicação do respectivo ato de provimento, mantido,
até então, o preenchimento de tal
função, na forma constante da situação anterior do Anexo.
Art. 39 O provimento da função de
confiança de Direção Superior compreendida no Anexo é da competência. exclusiva do Presidente da República, de conformidade com o ceput de artigo 59 do Decreto nv 71.235,
de 10 de outubro de 1972.
Art. 49 As despesas decorrentes ua
aplicação deste Decreto SCY'3.0 atendídas . pelos recursos
orçamentários
propnos do Estado-Maior das porças
Armadas.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de março de 1973-;
154Q da Independência e 819 (Ia
República,
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Correa

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D, O. de 10-3-75,
DECRETO N." 75.457 MARÇO DE 1975

DE

7

DE

Altera dispositivos do Decreto número
75.408, de 20 de fevereiro de 1975,
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição e
nos termos do Decreto-lei n. ° 3. 30B.
de 21 de junho de 1941,
Considerando que o recurso à desapropriação somente deve ser exercido nos estritos limites da necessidade ou utilidade pública e do interesse social;
Considerando que a desapropriação
da totalidade das ações constttuní vas
do capital social das empresas do
Grupo Hospitalar Conceição foi autorizada pelo Decreto n.s 75,403, de
20 de fevereiro de 1975, para garantil', plenamente, a continuidade dos
serviços prestados à Previdência.
Social;
Considerando que, após ímitir-se na
posse provisória dos bens dessas empresas, a União Federal verrncou que
a continuidade daqueles serviços pode
ser garantida, com eficácia, mediante
o simples controle administrativo dos
Hospitais integrantes do Grupo, sem
necessidade de desapropriar, também,
a Sociedade Serviços Aéreos Especializados Médico-Hospitalar Ltda,;
Considerando que para exercer esse
controle administrativo é noccssano
desapropriar apenas 51% (cinqüenta e
um por cento) das ações constitutivas do capital social efetivamente integralizado ou realizado, sem necessidade de extinguir as respectivas empresas; e
Considerando, finalmente, que a
extinção dessas empresas, reconheci-
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damente desnecessária. não seria compatível com a política governamental
de apoio à iniciativa privada.

e de acordo com o artigo F, do Decreto-lei nv 178, de 16 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:

DECRETA:

Art. Lo O artigo 1.0 do Decreto numero 75.403. de 20 de fevereiro de
1975, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 1.0 Ficam declarados de
utilidade pública, para desapropriação pela União, na forma do
artigo 5.°, alínea "g". do necretolei n.v 3.365, de '21 de junho ele
1941, 51% (cinqüenta e um por
cento) das ações constitutivas do

capital efetivamente íntegraüzado ou realizado "las sonecades
anônnnas Hospíõal Nossa Sennora da Conceição S.A.,
Pêmína S. A.

~:Ios.pl~aJ

e Hospítar

orjsto

Red-entor S.A., sediadas no Bstado do Rio Grande 10 Sul".
Art. 2.° A desapropriação íncídtrá
sobre o numero de ações necessàrro
a compor o percentual estabelecido
no artigo anterior, distribuindo-se
proporcionalmente ao número de ações
de cada acionista e arredondando-se
as frações para a unidade ímedíatamente superior.
Art. 3.° Para fixar-se o valor das
ações desapropriadas, aplicar-se-à o
critério estabelecido no artigo 107 do
Decreto-lei n.v 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Art , 4.° Mantidas as demais disposições do Decreto n.« 75.403, de 20 de
fevereiro de 1975, o presente Decreto
entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 5." Revogam-se as disposições
em con trário.
Brasnia, 7 de março de 1975;
154° da Independência e 87"' da
Icepúblíca ,

L.G. do Nascimento e Silva
N9
MARço

75.458 DE 1975

1975.

Parágrafo único.
A cessão ora
autorizada abrange, além do imóvel
propriamente dito, o mobiliário, objetos de arte e demais peças que o
guarnecem, a serem arrolados em documento próprio.
Art. 2t? O imóvel a que se refere
o art. 19 se destina a URO oficial pelo
Governador ia Estado sendo fixado
o prazo de 1 (um) ano, a partir da
data da assinatura do contrato de
cessão. a ser lavrado em livro uróprio do Serviço do . Pa~rimônio ~a
União, para a-conoretízação do objetivo previsto.
Art. 39 Retornará o Imóvel
à
Un-ao, índependentemente de ato especial e de qualquer indenização se
vier a se tornar desnecessário ao ~
tado ou se lhe for dada destinação
diversa.
A·rt. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ·re~
vogadas as disposições em contrário.

15~ra~~a,In~ep~~dêr;;;faÇo e de87/ 97J>l
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire

DECRETO N9 75.459 MARÇO DE 1975

ERNESTO GEISEL

DECRETO

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utâltzaçãc gratuita, ao
Estado do Rio de Janeiro, criado Dela
Lei Complementar n» 20, de 1Q. de
julho de 1974, do imóvel denominado
Palácio das Laranjeiras, situado na
Rua Paulo Cesar de Andrade nc 4'07,
na Cidade do Rio de Jan-t-e, de acordo com os elementos constantes do
processo protocolizado nu Ministério
da Fazenda sob o no OlfH-0095G, de

DE 7 DE

Autoriza a cessão, sob a forma âe utiuzaçao irouute, do 2,.lovel que
menciona, situado na cidade do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que "he confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição,

DE

7 »a

Altera o Decreto nt? 72.259, de 11 de
maio de 1973, que dispôs sobre a
classijicação de cargos e tranetormação de junçã.o para as Categorias Direção Superior e AsseSSOramento superior, do Quadro
Permanente do Ministério dos Transportes.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lI!, da Constdtulçâo,
e tendo em vista o disposto no ar-
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tigo 181, item H'I, do Decreto-lei nv
200, de 25 de fevereiro de 196 r( ; no
artigo 79 , da Lei no 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; e o que consta do
Processo DASP nc 927, de 1975,
DECRETA;

o artigo 8Q, item 'XV, letra lia", da
Constituição, e nos termos do artigo
69, da Lei nc 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me nc 20.460-73,
DECRETA:

Art. 19 Fica alterado, na forma do
Anexo I. o Decreto nc 72.259, de 11
de maio de 1973, que di&lY)~ sobre
a classificação de cargos e transformação de funções para as Categorias
Direção Superior e Assessoramento
Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do Ministério dos Transportes.
. Art. 29 A transformação de runções gratífícadas nos cargos em comissão de que trata este Der-reto somente se efetivará com a publicação
dos atos de provimento, mantido, até
então, o preenchimento das referidas
funções, constantes da situação anterior do Anexo I.
Art. 39 O provimento dos cargos
compreendidos no Anexo I é da competêncía exclusiva do Presidente da
Repúbica, na forma dos artigos
5Q'
e 11, do Decreto nc 71. 235, de 10 de
"outubro de 1972.
Art. 49 A despesa decorrente da
aplicação deste Decreto será atendida
pelos recursos orçamentários próprios
do Ministério dos Transportes.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1"8vogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 7 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

DyrceuAraújo Nogueira
João Paulo dos Reis venoso

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 1O-3~75.

DECRETO N9 75-.460 -

DE 7 DE
1975
- Renova por 10 (dez) anos a ooacsssão outorgada à Rádio ottueora de
Cuiabá Ltda., para que a Fundação Bom Jesus de Cuiabá passe a
executar serviço de radiodijusão sonora em onda média d~ â,,~bito regional, na cidade de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso.
MARÇO

DE

O Presidente da República,
.usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item In, combinado com

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, â 39, da Lei nv .,
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 29, do Decreto nc 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 19 de novembro
de 1973, a concessão outorgada à Rádio Difusora de Cuiabá Ltda. pelo
Decreto nc 38.078, de 12 de outubro
de 1955, publicado no Diário Oficial
da união de 20 subsequente, para que
a Fundação BOm Jesus de Cuiabá
passe a executar na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, sem direito
de exclusividade, serviço de radlodífusão sonora em onda média de âmbito
regional.
§ 19
A execução do serviço públíco, cuja outorga é renovada pelo
presente Decreto, reger-se-á de conformidade com o código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprova1as
pelo Decreto nv 71. 825, de 8 de reveretro de 1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, tevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.461
MARÇO

DE

-DE

7

DE

1975

Dispõe sobre o Grupo-Planejamento
do Serviço Civil da União, e dá outras providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição,
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e tendo em vista o disposto nos artigos 4º e 79, da Lei nc 5.645, de 10
de dezembro de 1970,
DECRETA;

CAPÍTULO

I

Da Constituição do
Grupo-Planejamento

Art. 19 Fica criado o orupo-manejamento, designado pelo Código ..
P~1500, compreendendo as atividades
de planejamento do desenvolvimento econômico e social, orçamento, modernização administrativa, informação
e controle.
Art. 29 A formação universitária
básica é requisito Inerente ao GrupoPlanejamento, devendo ser obrígaforiamente ampliada mediante formação complementar, a nivel de pós-graduação ou especialização, de acordo
com as necessidades do Planejamento
Nacional.
Mi. 3Q O Grupo-Planejamento é
constituído pela Categoria
Funcional de Técnico de Planejamento, designada pelo Código P-1501.
Art. 49 Ai; classes integrantes da
Categoria Funcional do Grupo a que
se refere este Decreto distvlbuir-se-âo,
na forma do disposto no artigo 59,
da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de
1970, em 3 (três) níveis hierárquicos,
com as seguintes caractertsticae
Nível 3 - Atividades de planejamento, orçamento e mcdet'nízação
administrativa, a nível de supervisão
e coordenação, envolvendo a compatibilização de planos, programas
e
projetos setoriais e globais, com "'\7Ístas ao desenvolvimento econômico e
social.
Nível 2 - Atividades de orientação
e controle, ligadas ao planejamento,
orçamento e modernização adminístrattva, a nível de coordenação, orientação e controle.
Nível 1 - Atividades de execução
sujeitas a orientação e supervisão, ligadas ao planejamento, orçamento e
modernização administrativa.
Art. 59 As classes da Categoria
Funcional de Técnico de Planejamento SM distribuídas pela escala de níveis, na forma do Anexo.

CAPíTULO

Da

11

Categoria Funcional de Técnico
de Planejamento

Art. 6Q A Categoria Funcional de
Técnico de Planejamento, de que
trata este Decreto, deverá atender às
necessidades de recursos humanos da
área específica de atividades dos órgãos do Sistema de Planejamento, na"
forma do disposto no Decreto nc ....
71.353, de 9 de novembro de 1972.
A-rt. 79 Poderão integrar a Categorfa Funcional de Técnico de Planejamento todas as categcrías de nível universitário de interesse para o
Sistema de Planejamento.
Art. 89 A implantação do GlUpO
P-1500 e da respectiva Categoria Funcional será efetivada nos Ministérios,
órgãos integrantes da Presidência ca
República e Autarquias federais após
a observância das seguintes exigências:
I - Levantamento das necessidades dos respectivos órgãos integrantes
do Sistema de Planejamento, corn
base nOS estudos relativos à fixação
da lotação, segundo a formação profissional específica, para o desenvolvimento das atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa;
TI - comprovação da existência de
recursos adequados ao atendimento
das despesas decorrentes.
CAPÍTULO

III

Do Ingresso
Art. 99 O ingresso na Categoria
Funcional de Técnico de Planejamento far-se-á, exclusivamente, no
regime da legislação trabalhista.
Art. 10. O concurso para ingresso
na Categoria de que trata este Decreto será planejado, organizado
e
executado pelo órgão Central do Sistema -tc Pessoal Civil (/..1. .:"...dr;.•Inistração Federal - DASP, em articulação com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Pa:,agraCc úntco , O programa de
Treinamento, parte integrante do
concurso, será objeto de normas própri>l.1" a S81 ein expedidas pe.a Scccetaria de Planejamento da Presidência da República, mediante entrosamento com o órgão Central do ....
8IPEC.

•
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CAPÍTULO

IV

Da Progressão Funcional
Art.. 11,
A progressão funcional
dos integrantes da categoria Funcional de Técnico de Planejamento rerse-á pai'a a classe imediatamente superior àquela a que pertençam e obedecerá ao critério de merecimento, 1l.J..
forma estabelecida em rerutac.cnto.
Art. 12, O interstício para a progressão funcional é de 3 (três) anos
e será apurado pelo tempo de eretlvo exercício na classe a que pertença
o servidor.
Parágrafo único, Será computado
corno temoc de efetivo ex ercicio r.a
classe o periodo correspondente
à
frequência ao Programa de Treinftmenta inicial, assim como os períodos de treinamento e aperfeiçoamento funcionais, desde que estabelecidos
pela Secretaria de Planejamento- da
Presidência da Repúbica, em articulação com o órgão Central do
.

SIPEC.

A!rt. 13. Constituem requisitos jn~
dispensáveis para a progressão juncíonal, além do interstício:
I - à classe C da Categoria de
Técnico de Planejamento, contar o
servidor, no mínimo, 5 (cinco) anos
de experiência profissional em áreas
de interesse para' o Sistema de Planejamento;
Grupo: Planejamento
CÓdigo: P.,.1500

II - à classe B da Categoria de
Técnico de Planejamento, contar o
servidor, rio mínimo, 3 (três) anos de
experiência
profissional
relevante
para O Sistema de Planejamento,
além de possuir formação pós-graduada ou nível de especialização.
Parágrafo único. Os servidores in..
tegrantes da Categoria Funcional de
que trata este Decreto deverão
cumprir programas de treinamento
definidos como requisito para a progressão ,
Art. 14, A Secretaria de Planejamento da Presidência da República deverá fornecer ao DASP os elementos necessários ao estabelecimento
de critérios específicos para aferição
de merecimento com vistas à progressão funcional na Categoria de 'rccnt ~
00 de Planejamento.
Art. 15. As épocas de realização
e Os demais critérios de processamento da progressão funcional na Categoria de que trata este O ecreto serão
estabelecidos em ato próo.ro.
Art. 16. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rev-ogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis velloso
A N E X O
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DE MARÇO DE

1975

Dispõe sobre a transformação «e junções gratificadas e a criação de junções para a composição da Categoria Direção ltüermeiiuuia do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Pernumenie do Estado-Maior das Forças Armadas, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuicâo que Lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista O úisposto no artigo 79, da. Lei nc 50.645," de
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10 de dezembro de 1070; no artigo F\ da Lei no 6.006, de 19 de dezembro
de 1973; e o que consta do Processo DASP n« 1.242, de 1975
DECRETA:

Art. F' São criadas, na toma do Anexo I, as funções integrantes
-ra Categoria Direção Intermediária, Código DAI. 111, do

Quadro Per-

manente do Estado-Maior doas Forças Armadas, inclusive medíante.a transtormaçâo das funções gratificadas constantes da "situação anterior" do
mesmo Anexo.
Arb. 2Q Ficam suprimidas as funções gratificadas relacionadas no
Anexo n.
Art. 39 As nan.rormecões e supressões de que tratam, respectivamente. os artigos li? e 29 deste Decreto somente se efetívamc com 8.
publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da "situação nova!' do Anexo 1.
Art. 49 As ã.espe&ul: decorrentes da aplicação deste Decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 ae março de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNE3TQ GEISEL
João paulu dos R€:i:i velloso
I~ntonio Júrge correo.

o anexo mencionado no art. 1" foi publicado no D. O. de 11-3-75.
DECRETO N.o 75.463 - DE 10 DE
MARÇO DE 1975
Constitui a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social
- DATAPREV, aprova seu Estatuto e dá outras providências.

0- Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto na
Lei n.c 6.125, de 4 de novembro de
1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica constituída pela União
Federal, nos termos da Lei n.? 6.125,
de 4 de novembro de 1974, a Empresa
de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV, vinculada ao Ministério da Previdência
e Assistência Social.
Art. 2.° E' aprovado o anexo Estatuto expedido pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, da Empresa de. Processamento de Dados da
Previdência Social
DATAPREV,

que estabelece a organização, atribuições e funcionamento dos órgãos componentes de sua estrutura básica.
Art. 3.° Os atos constitutivos da
Empresa de Processamento de Dados
da Previdência Social - DATAPREV
serão arquivados no registro competente independente de quaisquer outras formalidades.
Art. 4.9 Serão transferidos à Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social - DATAPREV, na
data de sua instalação, os saldos e
recursos orçamentários do Instituto
Nacional de Previdência Social
(INPS) e do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado - (lPASE) consignados para os
respectivos setores de processamento
de dados.
Art. 5.9 A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV será instalada no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação deste Decreto.
Art. 6.° A prestação de contas da
Administração da Empresa será sub-
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metida ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social que,
com o seu pronunciamento e a documentação referida no artigo 42, do
Decreto-lei n.c 199, de 25 de fevereiro
de 1967, a enviará ao Tribunal de
Contas da União, dentro do prazo de
12Q (cento e vinte) dias do encerramento do exercício da Empresa.
Art. 7,° O Ministro da Previdência
e Assistência Social expedirá os atos
necessários à instalação da Empresa,
inclusive os relativos à extinção dos
órgãos a serem por ela absorvidos.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
L. G do Nascimento e silva

EMPRESA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DA PREVIDENCIA
SOCIAL
DATAPREV
ESTATUTO

CAPITULO I
Denominação e Personalidade
Jurídica

Art. 1.0 Sob a denominação social
de Empresa de Processamento de Da_dos da Previdência Social .
DATAPREV, fica constituída uma empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio
próprio e autonomia administrativa
e financeira, nos termos do artigo 5.°,
item H, do Decreto-lei n.c 200, de 25
de fevereiro de 1967, que se regerá
pela Lei n. ° 6. 125 de 4 de novembro
de 1974, pelo presente Estatuto e, subsidiariamente, pelas demais normas
aplicáveis.
CAPíTULO II
Sede, Foro e Duração

Art. 2.° A Empresa de Processamen..
to de Dados da Previdência Social DATAPREV terá sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, atuação em

todo o território nacional, podendo
estabelecer dependências administrativas e operacionais, onde for julgado
necessário, para o bom desempenho
de suas finalidades.
Art. 3.° O prazo de duração da empresa é indeterminado.
CAPITULO III
Objetivos Sociais

Art. 4.° A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social DATAPREV tem por objetivos a análise de sistemas, a programação e a
execução de serviços de tratamento
da informação, o processamento de
dados através da computação eletrônica e o desempenho de outras atividades correlatas, para a Previdência
e Assistência Social.
Parágrafo único. A prestação dos
Serviços de que trata o artigo, a órgãos, entidades e terceiros, por COnvênio ou contrato, será executada mediante remuneração e segundo deliberação do Conselho de Administração da Empresa.
Art. 5.° Para o cumprimento de
seus objetivos serão observadas pela
Empresa as seguintes diretrizes básicas:
I - Compatibilização de seus programas de trabalho com a orientação
as prioridades e os planos estabelecidos pelo Governo Federal para o setor de computação eletrônica;
II - Adequação de seus programas,
projetos e atividades à política estabelecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social para o desenvolvimento setorial;
III - Articulação com outros órgâos ou entidades públicas ou privadas, que se dediquem às atividades de
análise de sistemas e planejamento,
objetivando evitar a duplicação de
meios ou recursos para fins idênticos
ou equivalentes .
CAPITULO IV
Capital Social

Art. 6.° O capital inicial da Empresa é de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão
de cruzeiros), assim integralizados:
I-51 % (cinqüenta e um por cento), pela União Federal;
II - O restante pelo Instituto Nacional de Previdência Social - ......
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(INPS) e pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado - (IPASE), na proporção do
valor dos bens imóveis, móveis, equi-

pamentos e instalações do domínio de
cada uma dessas entidades, que por
elas venham a ser destinados para
aquele fim, mediante inventario e
avaliação a cargo de Comissão designada pelo Ministro da Previdência e

Assistência Social, na forma do
do artigo 3.°, da Lei

n.c

§ 1.0,

6.125, de 4 de

novembro de 1974.
Art. 7// Por ato do Poder Executivo,
observado o disposto no artigo 59,
do Decreto-lei n.? 900, de 29

tembro de 1969, o capital da
DATAPREV poderá

mediante:
I -

ser

de se-

.

aumentado

Participação de outras pessoas

jurídicas de direito público interno,
bem como de entidades da Adminis-

tração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mantidos 51% na propriedade
da União Federal;
II - Incorporação de lucros e reservas e de outros recursos que a
União Federal destinar para esse
fim;
nr - Reavaliação do ativo.
Art. 8.° O capital inicial poderá ser
aumentado após a incorporação dos
bens, de que trata o artigo 6.°, e a
transferência do saldo do Instituto
Nacional de Previdência Social
'(INPS) e do Instituto de Previdência
'e Assistência dos Servidores do Estado - CIPASE), em decorrência do
encerramento do balanço daquelas
Autarquias, no tocante aos setores absorvidos, na data da instalação da
Empresa.
CAPíTULO V

Recursos Financeiros

Art. 9.° Constituem recursos financeiros da DATAPREV:
I - Receitas operacionais;
II - Receitas patrimoniais;
III - Receitas eventuais;
IV - Doações;
V - O produto de operações de
crédito;
VI - Os de outras origens, ínclusíve orçamentários.

CAPíTULO VI
Estrutura Básica

Art. 10. São órgãos da administração e de fiscalização da Empresa:
I Conselho de Administração,
com 6 (seis) Conselheiros, e respectivos Suplentes.
H - Diretoria, composta do Presidente da Empresa e 2 (dois) Diretores;
IH - Conselho Fiscal, com 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) suplentes.
Parágrafo único. A organização interna, as atribuições e o funcionamento das unidades da Diretoria serão
estabelecidas no Regimento Interno a
ser aprovado pelo Conselho de Administração.
Art. 11. O Conselho de Administração terá a seguinte composição.
Presidente da Empresa
H - 2 (dois) Diretores
l I - I (um) representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
IV - 2 (dois) representantes e respectivos suplentes designados pelo
Ministro da Previdência e Assistência
Social e escolhidos entre brasileiros
de reconhecida capacidade técnica em
assuntos relacionados com os objetivos e atividades da Empresa.
Art. 12. O Presidente e os Diretores
da Empresa serão indicados pelo Ministro da Previdência e Assistência
Social, e nomeados pelo Presidente da
República, por um período de 2 (dois)
anos, podendo ser reconduzidos.
Art. 13. O Representante da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República e respectivo suplente serão indicados pelo titular desse órgão e designados pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social.
Art. 14. Os Conselheiros são demissíveis "ad nutum", exceto os que
exercerem mandato.
Art. 15. Nas ausências ou impedimentos, legais e eventuais, do Presidente da DATAPREV, o Conselho
de Administração será presidido por
um dos Diretores da Empresa, previamente designado por aquela autoridaI -

de.

Art. 16. O Conselho ..de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma
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vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presiden-

te.

Art. 17. Os Conselheiros, exceto os
que ocupam os cargos de Presidente e
Diretor da Empresa, e os Suplentes,
quando convocados, perceberão remuneração a ser fixada pelo Ministro
da Previdência e Assistência Social.
Art. 18. a remuneração, os direiaos e as vantagens do Presidente e dos
Diretores serão estabelecidas em ato
do Ministro da Previdência e Assistência Social.
Art. 19. O Conselho Fiscal será
constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) Suplentes, todos nomeados pelo Presidente da República,
pelo prazo de 2 (dois) anos, vedada
a recondução.
CAPíTULO VII
Competências e Atribuições
SEÇÃO I

Conselho de Aãmínietraçao

Art. 20. Compete ao Conselho de
Adminístração:
I - Aprovar os atos básicos de gestão da empresa;
II - Pronunciar-se sobre os programas especiais a serem desenvolvidos em cada área-programa;
III - Recomendar as prioridades
que devem ser observadas na programação e na execução das atividades
da DATAPREV;
IV - Estabelecer normas gerais que
regulem a cobrança das receitas operacionais da empresa;
V - Aprovar os orçamentos e os
programas anuais, plurianuais e especiais da DATAPREV, e acompanhar
a sua execução orçamentária;
VI - Apreciar os relatórios e as
informações sobre os resultados da
ação da empresa ';
VII - Deliberar sobre a prestação
de contas anual da DATAPREV,
acompanhada de relatório e balanços
patrimoniais e financeiros;
VIII - Decidir sobre a aplicação
dos resultados operacionais apurados
em balanço e autorizar a criação de
fundos de reserva e previsão;
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IX - Propor ao Ministério da Previdência e Assistência Social o aumento do capital da DATAPREV, nos
casos de incorporação de reservas, de
lucros ou reavaliação do ativo;
X - Autorizar transação, renúncia
e desistência de direito e opção, bem
como alienação ou oneração de bens
patrimoniais;
XI - Deliberar sobre propostas de
empréstimos ou financiamentos de
interesse da empresa;
XII - Aprovar normas gerais para
celebração de convênios, acordos,
ajustes ou contratos para a realização, por terceiros, de atividades ligadas aos fim; da empresa;
XIII - Elaborar e submeter ao Ministro da Previdência e Assistência
Social o Regimento Interno da empresa e suas alterações;
XIV - Aprovar recomendações que
julgue necessárias ao bom desempenho técnico das atividades da
.
DATAPREV;

XV - Deliberar sobre quaisquer assuntos técnicos de interesse da empresa que lhe forem submetidos;
XVI - Estabelecer o sistema de
administração de pessoal, submetendo
ao Ministro da Previdência e Assistência Social, para prévia aprovação,
os atos de fixação de quadros e tabelas de pessoal, bem como os de fixação de salários, gratificações, direitos
e vantagens;
XVII - Propor ao Ministro da
Previdência e Assistência Social alterações ao presente Estatuto e resolver os casos omissos.
§ 1" As deliberações do Conselho
de Administração a serem registradas
em ata, somente terão validade quando presentes, pelo menos, 3 (três) dos
seus membros, cabendo ao seu Presidente, além do voto comum, o de
qualidade.
§ 2.° As deliberações do Conselho
poderão ser vetadas pelo seu Presidente e submetidas à consideração do'
Ministro da Previdência e Assistência Social.
§ 3.Q O Presidente e os Diretores da
Empresa são impedidos de votar as
matérias indicadas nos itens VI e VII
deste artigo.
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mativos, referentes às respectivas
áreas de atuação, para serem submetidos à apreciação do Conselho de
Administração ou do Presidente.

SEÇÃO II

Presidente e Diretores

Art. 21. Compete ao Presidente:
I -

Dirigir, coordenar e controlar

as atividades técnicas e administrativas da empresa;
II - Cumprir e fazer cumprir as
normas em vigor na empresa e as decisões do Conselho de Administraçao;
IH -

Designar o Diretor

que

o

substituirá, em suas ausências ou impedimentos' eventuais;
IV -

Admitir, designar, promover,

transferir e dispensar empregados
bem como exercer o poder disciplinar;
V - Prover os cargos e funções de
confiança;
VI - Representar a empresa em
Juízo ou fora dele e constituir procuradores;
VII - Assinar convênios e contratos que objetivem a realização das
atividades da empresa, observada a

orientação geral estabelecida pelo
Conselho de Administração.
VIII - Encaminhar aos órgãos
competentes do Ministério da Previdência e Assistência Social e de outras áreas governamentais, os dooumentos e as informações que devaro ser apresentados, sistematícamente ou quando solicitados, para
efeito de acompanhamento da execução das atividades da empresa ou
do orçamento-programa aprovado;
IX - Encaminhar à Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Previdência e Assistência Social, até 31
de março de cada ano, o balanço, o
relatório e a prestação de contas do
exercício findo;
X - Presidir as reuniões do Conselho de Administração;
XI - Submeter ao Ministro da Previdência e Assistência Social, com
pronunciamento, os assuntos que dependam da mesma autoridade.
Art. 22. Cada Diretor da
.
DATAPREV dirigirá um dos Depaatamentos da Empresa, conforme designação feita pelo Presidente com
a autoridade executiva e decisória necessárias ao desempenho das atividades da unidade.
Art. 23. Aos Diretores caberá a
elaboração de projetos de atos nor-

SEÇÃO III

Conselho Fiscal

Art. 24. Compete ao Conselho Plscal:
I - Examinar os balanços, relatórios e prestações de contas da Empresa, restituindo-os ao Presidente, com
o respectivo pronunciamento;
II - Acompanhar a execução financeira e orçamentária da Empresa,
podendo examinar livros e quaisquer
elementos e requisitar informações;
III - Pronunciar-se sobre as assuntos de sua competência Que lhe forem submetidos pelo Presidente;
IV - Manifestar-se sobre propostas de alienação de bens imóveis da
Empresa.
Parágrafo único. No cumprimento
de suas atribuições, o Conselho Fiscal
poderá valer-se de auditoria interna
e se utilizará, obrigatoriamente, de
auditoria externa no exame de balanços e prestações de contas exi ~
gtndo o respectivo certificado.
CAPíTULO VIII
Pessoal

Art. 25. O regime jurídico do pessoal da Empresa é o da legislação trabalhista.
Art. 26. O ingresso no quadro de
pessoal da Empresa, excetuados os
cargos de confiança, será feito mediante concurso público ou prova de
capacitação.
Art. 27. Para execução de serviços
especializados, a empresa poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas de
reconhecida capacidade.
CAPíTULO IX
Regime Financeiro

Art. 28. O exercício social corresponderá ao ano civiL
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Art. 29. A Empresa levantará, obrigatoriamente, o balanço geral a 31 de
dezembro de cada ano.
Art. 30. Os saldos positivos porventura apurados em balanço terão a
destinação que o Ministro da Previ'dêncía e Assistência Social estabelecer .
Art. 31. A DATAPREV terá completo serviço de contabilidade patrimonial, financeira e orçamentário, para criar as condições Irsdíspensáveta
à eficácia do controle externo e a regularidade na realização da receita
e da despesa.
Art. 32. A prestação de contas
constará, além de outros, dos seguintes elementos:
I - Balanço patrimonial;
II - Balanço financeiro;
UI - Demonstração das variações
patrimoniais;
IV - Quadro comparativo entre a
receita estimada e a receita realizada;
V -

Quadro comparattvc entre a
despesa fixada e a despesa realízada;
VI - Atestado de exame das contas
da empresa, firmado, conjuntamente,
pelos técnicos dos serviços de audítoria interna e externa.
Art. 33. Aprovada pelo Conselho
de Administração, -com os elementos
referidos no artigo anterior, a prestação de contas da empresa será submetida ao Ministro da Previdência e
Assistência Social, que, com o seu pronunciamento e a documentação referida no artigo 42, do Decreto-lei número 199, de 25 de fevereiro de 1967, a
enviará ao Tribunal de Contas da
União, no prazo de 120 (cento e vrnte) dias, a contar do encerramento
do exercício.
CAPíTULO X
Disposições Gerais e Trtmsitórías

Art. 34. Ao Presidente da Empresa, bem como aos seus Diretores, é 11cito delegar atribuições que lhes são
conferidas por este Estatuto.
Art. 35. O Presidente e os Diretores, ao assumirem suas funções, farão
declaração de bens.

Art. 36. Os servidores que não optarem pelo ingresso no quadro de
pessoal da empresa, na forma e nu
prazo estabelecidos pela parágrafo
único, do artago 6Q, da Lei número
6.125, de 4 de novembro de 1974, serão devolvidos ao órgão de origem.
Art. 37. Este Estatuto poderá. ser
alterado por proposta do Conselho de
Administração ao Ministro da Previdência e Assistência Social que, se
concordar com as reformulaçôes sugeridas, as submeterá ao Presidente
da República.
Art. 38. O Regimento Interno da
Empresa e suas alterações posteriores
serão aprovadas pelo Ministro da Previdência e Assistência Social.
Art. 39. Em caso de exünção da
Empresa, seus bens e direitos reverterão à União e às peSS1j38 jurídicas
que participarem de seu capital. na
proporção da participação acionária
de cada uma. ~- L. G. do Nasctmento
e Silva.
DECRETO N.o 75.464
MARÇO DE 1975

DE 10 DE

Promulga a Convenção Constitutiva
da União Latina

o Presidente da República,
Havendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo nc 15, de 17 de abril
de 1956, a convenção COnstitutiva da
União Latina, concluída em Madrid, a
15 de maio de 1954;
E havendo a referida Convenção
entrado em vigor, para o Brasil, em
12 de janeiro de 1972. nos termos dO
artigo XXIV;
Decreta que a Convenção, apensa
por copia ao presente Decreto. seja
executada e cumprida tão intelrament-e como nela se contém.
Brasília, 10 de março de 1975;
L54.0 da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL
Antônio Francisco Azeredo aa
Silvetra

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.
de 11-3-75.
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DECRETO N.? 75.465 -MARÇO DE

DE

no

11

PODER EXECUTIVO

T)E

1975

Declara de utilidade públicn, para
fins de constituição de ~ervi1Jíf) administrativa, uma
faixa de terra
destinada à passagem ae linha de
tmmsmisetic da Companhh de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA, no Estado da eoiu«.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tenao em vista o disposto no artigo 151, letra "c", do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de
julho de 1954, E" o

que consta do Processo M.:\rlE. núme-

1'0

706.098-74, decreta:
Art. L° Ficam declaradas de utilt-

dade pública para fins .tc constituíde servidão
administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 20
(vinte) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre a subestação de
Bubaé e as instalações da Companhia
Pn"'E!Us,Tropical, localizada no Distrito Indústrial de Subaé, no Municipio
de Feira 'de Santana, no Estado da
Bahia, cujos proj-etos f" planta de 5Í-tuacão foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas :; jenergra
Elétrica, no Processo MMi<1. 706.098
de 1974.
Art. 2.° FIca autorizada a Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia - COELBA a promover a constituição de servidão adm.nístra.nva
nas referidas áreas de terra na rorma
da legislação vigente, onde tal se hzer necessano, para a passagem da.
linha de transmissão referida no artigo lI.!
Arb. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
admínlstratíva
necessária em favor
da Companhia de Eletricidade
do
Estado da Bahia - COELBA, para o
fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
ção

assegurado, ainda, o acesso
área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticaver.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a exístênr-Ia
da servidão, abstendo-se, em conseqüêneía, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
à

Art. 4.° A Companhia de .zietnct.. , ....
COELBA, poderá promover em Juízo,
as medidas necessárias à constítuiçao
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 2'1 de junho de 1941,
com as
modificações
introduzidas
pela Lei número 2'.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. .evogadas as disposições em contrário.
Bra.sília, II de março de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.

dade do Estado da Bahia. -

ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N,o 75.466
MARÇO DE 1975

DE

11

DE

Exclui cargo que indica, do Quadro de
Pessoal ~ Parte Permanente '- do
Ministério da Agricultura.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
e tenoo em vista o disposto no artigo
7y da Lei nv 6.029, de 9 de abril de
1974, e o que consta do Pr<)0eSSD
MA-13-12.209-74,
DECRETA

Art. L° Fica excluído do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Agricultura, um cargo
de Escriturário, código, AF, 202.8. A,
ocupado por Sonia Ramos de lumelda, matrícula n.v 1.504.365, a, partir
de 1.0 de novembro de~1974.

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

23'1

vinte e um metros (21m), oeste ~W);
quarenta e cinco metros (45m), tJúxte
(N); vinte e oito metros (28m), oeste
(W);
dezoito metros (tamj, norte
(N); dez metros (10m), oeste (W);
trinta metros (30m), norte (N); dezesseis metros rtenu, oeste (W); vtnte e um metros (21m), norte (N);
ERNESTO GEISEl.
onze metros (11m), oeste (W); vtnee
Alysson Paulinelli
e dois metros (22m), norte (N); d'.}ze
metros (l2m), oeste (W); vinte e cínco metros (25m), norte (N); doze meDECRETO N.? 75.467 - DE 11 DE
tros (12m), oeste (W); vinte metros
MARÇO DE 1375
(20m), norte (N); doze metros (12m),
oeste (W); vinte metros (20m), norte
Concede à Empresa de Minértos Alto
(N); onze metros (11m), oeste (W);
"J.ironda Lida. o direito de lavrar
vinte metros (20m), norte (N); cmco
mármore no Municipio de Cachcetrc
metros (5m), leste (E); cem metros
do Itapemirim, Estado do Espínto
(lOOm), norte (N); treze metros
.
.
(13m), leste (E); vinte metros
Santo.
(20m), norte (N); dezenove metros
o Presidente da República,
(19m), leste (E); vinte metros (20m),
norte (N); dez metros (lOm), lesse
usando da atribuição que lhe confere
(E); doze metros (l2m), norte (N);
o artigo 81, item lII, da oonstituícão,
trinta metros (30m), leste (E); uoae
e nos termos do artigo 4::1, do Decreto(12m), sul S); sete metros
lei n." 227, de 28 de -fevereiro de 19õ7 metros
(7m), leste (E); vinte metros (20rr),
(Código de Mineração), alterado pelo
sul (S) ; onze metros (11m), leste u»:
Decreto-lei n." 318, de 14 de março de
vinte metros (20m), sul (8); onze me1967,
tros (11m), leste (E); vinte metros
(20m), sul (8); onze metros (llml.
DECRETA:
leste (E); vinte metros (20m), sul
Art. 1.0 Fica outorgada à EmprC3'1
(S); onze metros (11m), leste (E),
de Minérios Alto Gironda Ltda . convinte metros (20m), sul (8); onaa
cessão para lavrar mármore em terr e.. metros (11m), leste (E); vinte metros
nos de propriedade -de Ricardo Guidi,
(20m), sul (S); onze metros (11(0,
no lugar denominado Barrtnhas, D1Sleste (E); vinte metros (20m), sul
trito de .Iaciguá, Município de Ca(8); onze metros (11m), leste \,1':1;
choeiro do Itapemirím, Estado do Esvinte metros (20m), sul (S); onze mepírito Santo, numa área. de oito ncctros (11m), leste (E); vinte metros
tares e oitenta e cinco ares (8,85hal.
(20m), sul (8); onze metros (l1u»,
delimitada por um polígono irreg:.Ilar,
leste (E); vinte metros (20m), sul
que tem um vértice a setecentos e
(S); doze metros (12m), leste (E);
quarenta metros (740m), no rumo vervinte e cinco metros (25m), sul (5);
dadeiro de sete graus trinta minutos
doze metros (12m), leste (E); vinte e
nordeste (07.o30'NE), da confluência
dois metros (22m), sul (S); onze metros (llm), leste (E); vinte me- 'as
do Córrego Santana com o Córrego
Gironda e os lados a partir desse vér(20m), sul (8); onze metros rnnu.
tice, os seguintes comprimentos e tuleste (E); trinta e dois metros (32m),
rnos verdadeiros: quarenta metros .. ,
sul (S); quatorze metros (l4m) , leste
(E); vinte metros (20m), sul (S);
(40m), norte (N); vinte e um metros
onze metros (11m), leste (E); vinte
(21m), oeste (W); cinqüenta e dois
metros (20m), sul (S); doze metros
metros (52m), norte (N); vinte e oito
(l2m), leste (E); vinte e cinco me-r-os
metros (28m), oeste (W); trinta ~
(25m), sul (S); doze metros (l2n:.),
cinco metros (35m), norte (N); rieleste (E); quarenta metros (40m), sul
zotto metros (18m), oeste (w); trmta e quatro metros (34m), norte íl'D;
(S); vinte e dois metros (22m), teste
dezoito metros ttami. oeste ("'I''; J:
(E); quarenta e quatro metros (4~m),
quarenta metros (40m), norte (N);
sul (S); vinte e quatro metros (24m),
leste (E); quarenta e quatro mC1;r05
dezenove metros (19m), oeste (W);
(44m), sul (S); vinte e três metros
trinta e cinco metros (35m), nane
(23m), leste (E); trinta e seis metros
(N); dezoito metros (18m), oeste ('In;
(36m), sul (8); dezenove metros~ ...
quarenta metros (40m), norte '.NI,

Art. 2'.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ;ontrario.
Brasília, 11 de março de 1975;
1549 da Independência e 87 9 da
República.
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(19m), leste (E); trinta e sete metros
(37m), sul (8); vinte e um metros .
(21), leste (E); trinta e três metros
(33m), sul (8); vinte e um metros ...
(21m), oeste (W); dez metros (10m),

sul (8); dezenove metros (19m), oeste
(W); dez metros (lOm) , sul (S); vmte

-; três metros (23m), oeste (W); doze
metros (12m), sul (8); vinte e. quatro

metros (24m), oeste (W); doze metros (12m), sul (8); quarenta e cinco

metros (45m), oeste (W).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada IT.ediante as condições constantes dos 8,1'tigos 44, 47 e suas alíneas e 51, do Código de Mineração e de outras rereridas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto, ricauda também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às csttpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 51. 726, de 19 de revereíro de 1963, e da Resolução n.s 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os trrbu005 devidos à União, em cumpnmento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será decla fada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra. terá por tttulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades VIzinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
(DNPM -

802.892-68).

Brasi11a, 11 de março de 19'75'
154.° da Independência e 87.° d~
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueta

DECRETO N." 75468 - DE 11 DE
MARÇO DE

1975

Dispõe sobre a Estruture Básica. do
Ministério das Minas e Energia, e
dá outras providências.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item li! e V, da
Constituição,
DECRETA:
Art. 19 O Ministério das Mina.'> e
Energia (MME) criado pela Lei número 3.782, de 22 de julho de 1960,
tem como área de competêncta de
acordo com o disposto no artigo 39,
do Decretc-Ied tnv 200, de 25 de reve ..
rcíro de 1967:
I - Geologia, recursos minerais e
energéticos.
II - Regime hidrológico e fontes de
energia hidráulica.
III - Mineração.
IV - Indústria do petróleo.
V - Indústria de energia elétrica,
inclusive de natureza nuclear.
Art. 29 Os órgãos que constituem
a Estrutura Básica do Mmístérío das
Minas e Energia são os seguintes:
I - órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro de Estado;
a)
Gabinete do Ministro (G1.o1)
b) Consultoria Juridica (CJl
c) Divisão de Segurança e Informações (DSD
II - órgãos Colegiados:
a) Conselho Superior de
Minas
(CSM)
b)

Conselho Superior de Energia

(CSE)

c) Grupo Executivo da Indústria
de Mineração (GEIMI)
III - órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle Pínanceíro:
a) Secretaria-Geral (SG)
b)
Inspetoria-Geral de Ffnanças
(IGF)

IV - órgãos Centrais de Direção
Superior:
a) Departamento de Administração (DA)
b) Departamento do Pessoal (DP)
c) Conselho Nacional do Petróleo

(CNP) .
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d)
Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE\
e)
Departamento Nacional da P'l:Odução Mineral (DNPM).
Art. 39 As Entidades vinculadas
ao Ministério das Minas e Energia
são as seguintes:
I - Autarquia:
a) Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN)
II - Sociedades de Economia Mista:
a)
Petróleo Brasileiro S.A. _ ...
PETROBRAS

-

Companhia Vale do Rio Doce
CVRD
Centrais Elétricas Brasileiras

b)

c)

S.A. -

ELETROBRAS

Indústria Carboquímioa Catarínense S.A. - ICC
e)
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
f) Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CABEB
g)
Empresas Nucleares Brasileiras
d)

S.A. -

NUCLEBRAS

Art. 49 Ao Gabinete do Ministro
(GM) compete prestar assistência ao
Ministro de Estado em sua rep-esentação política e social e incumbir-se
das relações públicas, encarregando_se
do preparo e despacho do expedrente do Ministro.
Art. 5.° A Consuttorla
JUrídica
(CJ) compete assessorar o Mlnístro
de Estado em assuntos jurídicos.
Art. 69 A Divisão de Segurança
e Informações (DSI, compete assessorar o Ministro de Estado em todos
os assuntos nertmentes à Bezuranca
Nacional e às Inf0rma('fie8- Setoriais
s~m prejuízo. no campo das inf0rma~
çoes, de sua condição de órgão 30b a
aunerintendêncta e coordenaogn do
Serviço Nacional de Informaç6'3s '"
(SNI) .

~rt.
Mll:~

79 Ao Conselho Superior ne
(CSM) compete coordenar a
política global do setor mineral sob a
orientação direta do Ministro de Estado.
Art. 89 Ao Conselho Superior ce
Energía (CSE) compete coordenar. 1:\
política global do setor energéttcr, sob
a ortentação direta do Ministro de
Estado.
Art. 99 Ao Grupo Executivo da
Indústria de Mineração (GEIMI)
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compete estudar e propor normas de
estímulo ao desenvolvimento da indústria de mineração, bem como medidas destinadas à execução da politíca de incentivos; analisar e avaliar
na parte técnica e econômica os projetos da indústria de mineração, ten.,
do em vista os pedidos de concessão
de íncentivos ,
Art. 10. A Secretaria-Geral (SG},
órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal e de Programação
Financeira, compete desempenhar as
atívídaues de plarv tamento. orcamento, modernização administrativa. proaramaçâo ãnancetra, Informática coordenação das representações, .ínter ,
câmbio Internacíona! em assuntos relacionados com hidrocarbonetos t: outros combustíveis, águas, minas e
energia, e promover o aperfeíçoamento técnico-científico do pessoal bem
como coordenar as atividades retacio,
nadas com o desenvolvimento teonológico.
Art. 11. A Inspetoria-Geral de
Finanças (IGF), órgão setorial dcs
Sistemas de Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria, compete
desempenhar as atividades estabete..
cidas nos atos que dlspóem sobre a estrutura e funcionamento desses Sistemas.
Art. 12. Ao Departamento de Administração (DA) compete planejar,
promover, coordenar e fiscalizar a exe..
cução das atívídaues relativas a material, patrimônio, obras e serviços
auxiliares e realizar as atividades de
execução orçamentária e financeira.
Art. 13. Ao Departamento
do
Pessoal (DP), órgúr setcrla! do Sistema de Pessoal Civil da Administra;
ção Federal (SIPEC'. compete as atividades de gestão, execução, supervisão, controle, orientação e peaqutsa
de assuntos concernentes à Administração do pessoal, ria área do Ministério.
Art. 14. Ao Conselho Nacional du
Petróleo (CNP) compete orientar e
controlar a política nacional do petróleo e do carvão mineral.
Art. 15. Ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica '"
(DNAEE) compete o planejamento,
coordenação e execução dos estudos
hidrológicos em todc o território nacional. a supervisão, fiscalização e
controle dos aproveitamentos -das
águas que alteram o seu regime, nem
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como a supervisão, fiscalização e controle dos serviços de eletricidade.
Art. 16. Ao Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM)

compete o planejamento, coordenação
e execução dos estudos geológícos em
todo o território nacional, bem como
a supervisão, fiscalização e controle
da exploração dos recursos minera-s
do País.

Art. 17. O Gabinete do Ministro
CGM) será dirigido por chefe; a Consultoria Jurídica, por Consultor Jurídico; a Divisão de Segurança e In-

formações, POr Diretor; a SecretariaGeral, par Secretário-Geral; a Inspetoria-Geral de Finanças, por Inspetor-Geral de Finanças; os Depar-

tamentos, por Diretor-Geral; o Conselho Nacional do Petróleo, por Pre-

sidente; cujos cargos serão providos
na forma da legislação pertinente.
Art. 18 Fica assegurada autonomia financeira ao Conselho Nacional
do Petróleo (CNP), ao Departamento
Nacional de Aguas e Energia Iâlétrtca
(DNAEE) e ao Departamento Naclonal da Produção Mineral (DNPM),
observadas as normas legais e regulamentares em matéria orçamentária, para movimentação e aplícaçào
dos recursos consignados em Lei, em
especial os seguintes:
I - conselho Nacional do Petróleo - Recursos a que se refere a alinea "d", do inciso n, do artigo 13,
e o artigo 15 e seus parágrafos, da
Lei número 4.452, de 5 de novembro
de 1964.

Departamento Nacional da
Produção Mineral: - Recursos a que
se referem as alíneas "a" e "b", do
inciso I, do artigo 15, e nos termos
do artigo 18, do Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969,
com a redação dada pela Lei número 5.732, de 16 de novembro
de 1971.

mados na sistemática da Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 20. O Ministro de Estado coderá constituir para fins específicos,
mecanismos especiais de natureza.
transitória, obedecida a legislação sobre o assunto.
Art. 21. A organização dos órgãos
referidos no artigo 2°, a competência
das unidades que os Integram e as
atribuições do pessoal, serão .oxadae
em Regimento Interno aprovado per
Portaria do Ministro das Mi-ras e
Energia, nos termos da legislação em
vigor.
Parágrafo único. Ficam revogados
os Decretos núrr-eros 69.C20 de 4 de
agosto de 1971, 70.750, de 23 de junho de 1972, 73.593, de 8 de fevereiro
de 1974, 73.618, 73.620, 73.621 e 73.622,
de 12 de fevereiro de 1974, na data

da publicação da respectiva portaria
referida neste artigo.
Art. 22. Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos números 57.810,
de 14 de fevereiro de 1966, 58.~80, de
28 de abril de 1966, e 63.951, de 31
de dezembro de 1968.
Brastlia, 11 de março de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.o 75.469

III Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica: - Recur.
sos a que se refere o artigo 13, § 1"1
inciso I, in fine, da Lei número 4.676,
de 16 de junho de 1965, com a redação dada pelo Decreto-lei n" 1.309,
de 8 de fevereiro de 197'L
Art. 19. Os cargos em comissão
e as funções gratificadas do (~uadro
de Pessoal - Parte Permanente, ficam mantidos na situação atual até
que sejam classificados e transror-

DE 11 DE

MARÇO DE 1975

II -

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, ao imóvel que men..
ciona, situado no Estado da Guanubara.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item !II, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no arngo 2.°, item I, da Lei número 5.972, de
11 de dezembro de 1973,
DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do "móvel constituido pela área do Forte de
Copacabana e suas instalações, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, ocupado nos últimos vín-
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te anos, sem interrupção nem oposição, pelo Ministério do Exército, com
as seguintes dimensões e confrontações: começa do ponto 1, canto da
construção que abriga o corpo da
guarda, fazendo frente P.>1.J.<'1. a praça
Coronel Eugênio Franco, do lado da.
praia de Copacabana. Do ponto 1, com
linha quebrada de 16.00 x 22.0U x 5,00
x 9,00m, na direção geral sul, ao lon:150 do perímetro da praça Coronel Eu.gênío Franco encontra-se o ponto 2;
do ponto 2, com rumo verdadeiro ...
67.°30' SE, medindo-se 6,50m, encontra-se o ponto 3; do ponto 3, com rumo verdadeiro 38.°00' SE, medindo-se
18,OOm, encontra-se o ponto 4, coíncidíndo esse alinhamento hoje com
uma face do campo de ruteocl, o qual
está situado em terrenos Próprios Nacionais, havidos pela União por compra a particulares; do ponto 1, com
rumo verdadeiro 43.°45' SW, medindose 127,00m,confrontando ainda com
os Próprios Nacíonaís citados, encontra-se O ponto 5; do ponto 5, com ru..
mo verdadeiro 57.°15' SW, medindose 208.7Om, confrontando com OS run<los de diversas propriedade parttculares, fazendo frente para à Rua Francisco Otaviano (titulados respectivamente, segundo consta, o de número
11 - Bertha de Almeida Fontenelle:
número 15 - Gastâo Pereira, de Souza; número 17 -Maria da Conceíç ã o W.
Moreira de Carvalho, número 19 - Silvestre José SImões; numero 23 - Vasco Marques Nunes; número 33 - Alexandre LUiz Dyott
Fontenelle; número 35-37 - JUDia
Cerqueíra Fontenelle; número 41-43
- Adnâo Ferreira de Almeida; número 45 - Francisco de Paula Vl1~
lar Junior e outros; número 47 .~ 'ilspólio de Angelina Fabre Loureiro;
número 49
Sancha Teixeira. de
Mattos; número 51 - Darke Campanhla Sociedade Anônima;' nv 55-57
'"- Espólio' de Gastâo c. da Veiga;
número 59 - Alice Barroso da Silva
€
outros; número 61
Amélla
Pinto da ClI:UZ Veiga OU sucessores,
encontra-se o ponto 6; do ponto 6,
com rumo verdadeiro 33.°15' NW, medindo-se 09,OOm, confrontando-se com
'o número 61 da Rua Francisco Otavtano, transcrito em nome de Amélía
Pinto da Cruz Veiga, encontra -se o
ponto 7.;. do ponto 7, com rumo ver-

dadeíro 57915' SW,
medindo-se
52,05m, confrontando vocn terrenos de
Leopoldo Vitor B. Calderon e \fIaria
Teixeira Vidal ou sucessor, encontra-se o ponto 8; do ponto 8, com rumo verdadeiro 55.°00' SE, medindo-sê
12,OOm, confrontando com o Próprio
Nacional, havido pela União por compra a Henry Willyam Prichard. cucontra-se o ponto 9; do ponto 9, com
rumo verdadeiro 45.°15' SW, medindose 144,50m, ao longo do Próprio Nacional citado, encontra-se o ponto iü,
situado no meio-fio da Avenida Francisco Bhering, na confluência do outro limite do mesmo Próprio 1. "acíonal, limite este que fisicamente é o
prolongamento do muro existente; do
ponto 10 segue pela Avenida prancísco Bhering, na direção geral SE, até
o seu final, onde existe área pavímerstada para retorno de VeICUlaS; 'desse
local - retorno dos veículos - o 11mlte do imóvel descrito segue, na península, ao longo da linha dás águas
confrontando com v Oceano Atlântdco, inicialmente na direção geral ..'oIE,
até encontrar a ponta de Copacacana ;
desse ponto contornando a rorttncecão e as instalações do Forre de Copacabana, segue na direção geral SW,
até encontrar o ponto 1, inicio desta
descrição e demarcação, Iecnando pcIígono de forma irregular. O perímetro descrito contém, em seu interior.
um retângulo com 22,00 x .l,4,OUm. figurado na planta com as letras A B - C - D, a que se refere a trariacrição número 22.065, de 13 dê tulho
de 1918, do 2.° Ofício do Registro Geral de Imóveis da cidade do Rio de
Janeiro.
Art. 2.° O imóvel referido no artigo 1.0 pertence à circunscrição. judiciária do 5.° Ofício do Registro de
Imóveis, da' cidade do Rio de Janeiro.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~Ogadas as disposições em con-rárío .
Brasília,
1
de março de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

Aros
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DECRETO N9 75.470 -

DE

DO

12

PODER EXECUTIVO

DE

MARço DE 1975

.Dispõe sobre a composição do Colégio
de vogais da. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item In, da Constituição,
e de conformidade com o disposto na
Lei nv 4..726, de 13 de julho de 19-65,

e na Lei Complementar nc 20, de -19
de julho de 1974,
DECRETA:

19 O colégio de vogais da
Junta Comercial do Estado do Rio
de Janeiro. que será constituída a 15
Art.

.de março de 1975, compor-se-á de 20

(vinte) vogais e respectivos cuplen-

teso
Airt. 29 A nomeação dos vogais e
respectivos suplentes de que trata o
artigo anterior processar-se-á' da seguinte forma:
I) vogais e respectivos suplentes a
que se refere o artigo 15. da Lei nc
4.726/65, mediante escolha com base
nas listas apresentadas para provimento dos atuais mandatos dos colégios de vogais das Juntas Comercíaís
dos Estados que integrarão o Estado
do Rio de Janeiro;
lI) vogais e respectivos suplentes de
que trata o artigo 16, itens I e n,
da Lei nc 4.726/65, mediante indicação unínomínal da União e das entidades que representarem as respectivas categorias profissionais no novo
Estado do Rio de Janeiro; e
In) vogais e suplentes a que se refere o artigo 16, item TIl, da Lei
nc 4.726/65, mediante livre escolha do
Governador do Estado do Rio de Janeíro,

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1975'
1549 da Independência e 379 dá
República.
ERNEsl'O GEISEL
Paulo Vieira Belotti

DECRETO N° 75.471
m: 12
MARçO DE 1975

DE

Dispõe sobre transposição de cargos
para Cateçoriae Funcionais dos
Grupos Outras Atividades 11e Ni7)f?l
Superior (NS-900), Artesanato (A1"t.
700) e outras Atividades de Nível
Médio (NM-1.000). do Quaetrl) Permanente do H'Jspztal
das Forcas
Armaaas, e dâ :J'1,tra.'1 1;><O?;ZCU?~!ctas

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ttr, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 8" e 9", da Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e
o que consta do Processo número
DA6P-ll04, de 1975,
DECRETA:

Art. I" São transpostos, na forma
do Anexo I, para as Categorias Funcionais de Médico, Enfermeiro e
Ocontólogo do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior (NS-!JOO):
de Artífice de Estrutura de Obras e
Metalurgia, Artífice de Eletricidade e
Comunicação e Artífice de Carpintaria e Marcenaria do Grupo Artesanato (Art. 700); e de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos do Grupo Outras Atividades de Nível Médio
(NM-1000), do Quadro Permanente
do Hospital das Forças Armadas, os
cargos cujos ocupantes se habilitaram
no processo seletivo de que tratam os
decretos de estruturação dos referidos Grupos com as alterações posterlores, conforme relação nominal
constante do Anexo 11 deste Decreto.
Art. 2" O cargo relacionado no
Anexo III deste Decreto fica Incluído
no Quadro . Suplementar do Hospttaã
das Forças Armadas, na forma do
disposto no parágrafo único do artigo
14, da Lei número 5.645, de 10 de de...
zembro de 1970, e de acordo com o artigo 5", da Lei número 5.921, de 19 de
setembro de 1973.

Art. 3" O Orgão de Pessoal aposttilará os títulos dos funcionários
abrangidos por este Decreto, ou os
expedirá para os que não os possuírem.

Art. 4" Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais indicadas na relação nominal
constante do Anexo II,~ vigorarão

a:

ATOS DO PODER EXECUTIVO
partir de 1° de novembro de 1974,
corren-do a despnsa respectiva à conta
dos recursos orçamentários própríos
do Hospital das Forças Armadas:
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1975;
154° da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL
João Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Corrêa

o anexo mencionado no art. 29 foi
publicado no D. O. de 14-3-75.
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co - FNDCT, destacará anualmente,
para cobertura das despesas de planejamento e administração do Programa, até 2% (dois por cento) dos
recursos crçamnetáríos atribuídos ao
Fundo.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação." revogados os Decretos n.s 68.748, de 15
de junho de 1971, e n" 71.133, de '21
de setembro de 1972.
Brasília, 12 de março de 197,,);
154.° da Independência e 87.°. da
República.
ERNESTO GEISEL
João Paulo dos Reis Velloso

. Da Empresa e seus fins

DECRETO N." 75.472 - DE 12 DE
MARÇO DE 1975
Aprova os Estatutos da Empresa PÚblica Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e dá outras -prouidências.
O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, itens lU e V, da Constituição,
DECRETA:
.A rt. 1.0 Ficam aprovados os C:sttLtutos em anexo, que passarão a regular a, organização e o funcionamento
da Empresa Pública Financiadora de
Estudos e Projetos - FlNEP.
Parágrafo único. Este Decreto e os
Estatutos que regem a Pinancladora
de Estudos e Projetos - FINEP serão
arquivados, em sua publicação oficial,
no Registro de Comércio da sede da
Empresa.
Art. 2.° A prestação de contas do
exercício findo será submetida pela
administração da FINEP' ao Ministro
tãhefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República que, com
seu pronunciamento e os documentos
referidos no artigo 42, do Decreto-lei
número 199, de 25 de fevereiro de
1967, a enviará ao Tribunal de Contas
da União até 31 de maio do exercício
subseqüente.

Art. 3.° A FlNEP, como Secretaria
Executiva do Fundo Nacional de De-senvolvímento Cientifico e Tecnológi-

Art. 1.0 A Financiadora de Estudos
e Projetos - FINEP, empresa pública
vinculada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República,
constituída na conformidade do artigo 191, do Decreto-lei número 200, de
25 de .Ieverelro de 1967, e do Decretolei número 298, de 28 de fevereíror de
1967. rege-se por. estes Estatutos e
pelas disposições- legais que lhe forem
aplicáveis.
Art. 2~0 A FINEP tem sede e foro
no Distrito -Federal, podendo estabelecer representações regionais no
País .
Art. 3.° A FINEP tem por finalidade apoiar estudos, projetos e progra.,
mas de interesse para o desenvolvimento econômico, social, científico e
tecnológico do Pais, tendo em vista
as metas e prioridades setoriais estabelecidas nos planos do Governo Federal.
Art. 4.° Para atingir a sua ünattdade poderá a FlNEP:

I - .conceder a pessoas jurídicas
brasileiras, de direito público ou privado, financiamento sob a forma de
mútuo, de abertura de crédito, ou,
ainda, de participação no capital secíal respectivo;
II - conceder a vaIou fiança;
UI - contratar serviços de consultoria;
IV - celebrar convênios com entidades nacionais ou estrangeiras, pu..
blicas ou privadas, e delas receber
doações;

ATOS
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realizar as operações financei-

ras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional;
VI - captar recursos no Pais e na

Exterior;

conceder subvenções; e
realizar outras operações financeiras, sob qualquer modalidade,
VII -

VIII -

atendida a legislação em vigor.
§ 1.0 A FINEP poderá ainda assumir a responsabilidade de elaborar,

direta ou indiretamente, estudos e
projetos que considere prioritários e,
posteriormente e se for o caso, negociar com entidades ou grupos Interessados o aproveitamento dos resultados obtidos, inclusive mediante participação nos empreendimentos que forem organizados para esse fim.
§ 2.° Na contratação com entidades
financeiras estrangeiras, a FINEP
poderá aceitar as cláusulas e condições'l15uais nessas operações, inclusive
o oompromísso de dirimir por arbitramento todas as duvidas e litigioso

Art, 5.° A FINEP exercerá:
1" - as funções de Secretária-Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- FNDCT e, nas condições que forem
estabelecidas por ato do Poder Execativo, a administração de outros
Fundos instituídos pelo GOverno;
11 - outras atribuições conexas com
suas finalidades;
IH - a administração de recursos
colocados à sua disposição por entidades de direito público ou privado,
para fins gerais ou específicos.
Parágrafo único. Caberá à FINEP
praticar todos os atos de natureza técnica e administrativa necessários à
gestão dos Fundos de que trata o item
I ' deste artigo.
Art. 6." Q' prazo de duração da
FINEP é indeterminado, cabendo ao
Governo Federal regular o destino do
seu patrimônio no caso de dissolução.
Do Capital- e dos Recursos
Art. 7.° Q capital da FINEP, de
propriedade exclusiva da União, é de
crs 100.000.000,00 (cem milhões de
cruzeiros) .
Art., ,8.° Q capital da FlNEP poderá
ser aumentado mediante:
"1- a _.partdcipaçãorde outras pessoas jurídicas de direito público. in-

terno, bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que a maioria do capital
permaneça de propriedade da União
(art. 5.°, do Decreto-lei n." 900, de 29
de setembro de 1969);
H - a incorporação de reservas
facultativas, fundos disponíveis e reavaliação do ativo;
IH - novos recursos que a União
destinar para esse fim.
Art. 9;0 Constituem recursos da
FINEP:

I - os de capital;
H - os recebidos de outras pessoas
de direito público e os oriundos da
conversão, em espécie, de bens e direitos;
III - Os oriundos de operação de
crédito, assim enzendídos os emprés-

timos e financiamentos negociados
pela Empresa;
IV - as receitas patrimoniais, tais
como aluguéis, foros, juros, dividendos.
bonificações;
V os provenientes de doações;
VI - os resultantes de prestações
de serviços e de direitos de propriedade.
Do Conselho da FINEP

Art.
órgão
-presa,
I -

10. Q Conselho da FINEP é o
de orientação superíor da EmR
composta de seis membros:
o Presidente da FINEP;
II - o Vice-Presidente da FINEP;
!lI - quatro Conselheiros e respectivos Suplentes, sendo:
a) um representante do Instituto
de Planejamento Econômico e Boclal
-

IPEA;

um representante do Banco Centrai do Brasil;
c) um representante do Banco Naeíonal do Desenvolvimento Econômico
- BNDE; e
d) um representante do Ministério
da Indústria e do Comércio.
§ 1.0 Os Conselheiros e respectivos
Suplentes serão indicados pelos órgãos
ou entidades que representarem e designados pelo Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
§ 2.° Cada Conselheiro ou Suplente
poderá ser. substdtuído .a qualquer
b)
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tempo, por proposta do órgão ou en-

tidade que representar.
Art. 11. Compete ao Conselho da
FINEP:

I - pronunciar.se sobre a proposta
da Diretoria relativa ao programa geral das atividades da Empresa e
fixação de prioridades, em harmonia
com OS planos e com a política econômico-financeira do Governo Feã

deral:

II ~ opinar, quando solicitado pelo
Presidente ou pela Diretoria, sobre
assuntos ou questões de interesse da.
Empresa;
IH - pronunciar-se sobre proposta,
de alteração destes Estatutos e '3,Umente do capital da Empresa;
IV - acompanhar a execução 01'çamentáría da Empresa;
V - deliberar. após o pronunciamento do Conselho Fiscal, sobre a
prestação anual de contas, bem como
autorizar a criação de fundos de provisão e de reservas.
Art. 12. O Conselho da FINEP deliberará com a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente os votos
COmum e de qualidade.
Art. 13. O Conselho da FINEP reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em
cada trimestre e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Presidente.
Da Diretoria

Art. 14. A FINEP será administrada por uma Diretoria composta do
Presidente. do Vice-Presidente e de ,1
(quatro) Diretores.
§ 1.0 O Presidente e o Vice-Presidente, nomeados pelo Presidente da
República, serão demissíveis aâ.nuiusn,
§ 2.° O Presidente' da Empresa nomeará os Diretores, que terão mandato com duração de 4 (quatro) anos,
admitida a recondução por mais u-n
período.
§ 3.° Aos integrantes da Diretoria
são aplicáveis, no que couber e nos
termos das normas específicas as
obrigações e os direitos e vantag-em.
atribuídos ao pessoal da FINEP.
Art. 15. São atribuições da Diretoria:
I - propor em harmonia com os
planos do Governo Federal:
a) a orientação geral da ação e das
atividades da FINEP;
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normas de operação da Empresa.
deliberar, em cada caso, sobre
as operações e atividades referidas no
artigo 4.°, e seus parágrafos, destes
Estatutos;
III - aprovar a estrutura básica da
Empresa, com a definição das atribuições de cada unidade técnico-admírnstrativa;
IV - definir as atribuições e os
setores de atividades que devem ficar
sob a responsabilidade de cada um
dos seus membros;
V - aprovar os orçamentos de
custeio e de investimento,
VI - aprovar normas gerais de ndmtnístração de material e de pessoal,
inclusive as que se relacionem com a
fixação de quadros e salários;
VII - autorizar:
U) a criação de escritórios, reprcsensações ou agências da FINEP;
b) transigência, renúncia e desâs,
têncía de direitos, ben. assim a aquisição, oneração e alienação de bens
patrimoniais;
c) a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus,
obrigações ou compromissos para a
FINEP, excetuada a contratação de
serviços técnicas ou especializados de
terceiros;
VIII - aprovar os balancetes e balanços financeiros e patrimoniais da
FINEP e submetê-los ao Conselho da
FINEP, acompanhados, quando for o
caso . dos pronunciamentos do Oonselho Fiscal e dos auditores índependentes,
IX - pronunciar-se sobre todas
as matérias que devam ser submetidas ao Conselho da FINEP.
§ 1 o A Diretoria reunir .se-á, ordinariamente, uma vez por semana e,
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da FINEP, 1eliberando com a presença do Presídente ou do Vice-Presidente e de, pelo
menos, três de seus outros membroa.
§ 2.0 As decisões da Diretoria serão
tomadas por maioria de votos e regtstradas em ata, cabendo ao Presl ~
dente em exercício: além do voto comum, o de qualidade.
Art. 16. Compete ao Presidente,
além das atribuições em comum aom
Os demais membros da Diretoria:"
b)

II -
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I - aprovar a orientação geral das
atividades da FINEP;

II - executar e mandar executar o
programa de ação da FINEP e as de-

mais decisões da Diretoria, conduzln.,
do e supervisionando as atividades da
Empresa;
III - representar a FINEP em JUI-

zo ou fora dele, podendo delegar esta
atribuição em casos específicos e, em
nome da Empresa, constituir mandatários ou procuradores:
IV - convocar e presidir as r-euntões da Dtretorfa e do Conselho da
FINEP;

V - propor a distribuição de competência e de atribuições entre os
membros da Díretorta ;
VI - designar substitutos para os
Membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários que não possam ser atendidos mediante redístrrbuição de tarefas e, no caso de vaga,

até o seu preenchimento.
VII - dar conhecimento ao Conselho da FINEP, trimestralmente, das
atividades da Empresa;
VIII - encaminhar ao Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, nos pra ..
aos Ieagrs. a prestação de contas co
exercício findo com a decisão do Conselho da FINEP e o pronunciamento
do Conselho Fiscal. bem como os documentos necessários ao exercício da
supervisão ministerial, nos termos do
artigo 26 do Decreto-lei n,« 200, de 25
de fevereiro de 1967;
IX - submeter ao Ministro-Chefe
da Secretaria de Planejamento da.
Presidência da República, ouvido o
Conselho Nacional de Desenvolvtmento Científico e Tecnológico, a proposta de orçamento-programa do
Fundo Nacional de Desenvolvimento
científico e Tecnológico - FNDCT:
X - praticar os demais atos lnerentes às suas funções.
Art. 17. Além das atribuições em
comum os demais membros da Dlretorta, compet-e ao Více-Presidente:
I - substituir o Presidente;
II - superintender e coordenar 03
trabalho das diferentes unidades técnico-administrativas da FINEP.;
III - colaborar com o Presidente
na orientação geral das atividades e

EXECUTIVO

operações da FINEP e com os demais
membros da Diretoria na administração da Empresa;
IV - exercer outras atribuições que
lhe sejam conferidas pela Diretoria.
Art. 18. Aos Diretores compete,
além das atribuições que lhes são r.o~
muns com os demais membros da Diretoria:
I - administrar as unidades técnico-administrativas que ficarem sob
sua responsabilidade, exercendo as
correspondentes f u n ç õ e s executivas,
em conformidade com a distribuição
de competência e de atribuições decfdída pela Diretoria;
II - colaborar com os demais membras da Diretoria para a boa admínfstração da Empresa;
III - exercer outras atribuições
que lhes sejam conferidas pela Dlreteria.
Art. 19. Os atos de constituição
ou de extinção de obrigações em que
for parte a FINEP só terão validade
se atendidos os seguintes requisitos:
I - os contratos de qualquer natureza, obrigações, compromissos, transigências, desistências, renuncias, oneração ou alienação de bens e a prestação de fiança ou a vaI, serão obrigatoriamente assinados pelo Presidente,
Ou pelo Vice-Presidente, em conjunto
com qualquer dos membros da Diretoria, ou por qualquer desses Diretores em conjunto com Procurador com
poderes especiais;
I1 - as coobrlgações ou aceites em
títulos cambiais emitidos em decorrência de contratos, as autorlzaçõ es
de pagamentos, avisos e recibos poderão ser subscritos por dois membros
da Diretoria ou por dois Procuradores
especialmente constituídos, os quais
poderão também movimentar contas
bancárias.
Parágrafo único. Perante instituiç õ e s identificadas, ou
em contratos,
convênios, escrituras e demais atos
celebrados em localidade diversa da
do domicílio da Empresa, ou quando
para fins judicíaís, a FINEP poderá
ser representada por um único Procurador com poderes especiais.
Do Conselho Fiscal

Art. 20. O Conselho Fiscal será
composto de três membros efetivos e
de suplentes em igual ~úmero, desig-
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nados pelo Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República.
Parágrafo único. Os membros do
Conselho Fiscal terão mandato de um
ano, podendo ser reconduzidos.
Art. 21. Cabe ao Conselho Fiscal
acompanhar e verificar a execução financeira e orçamentária, podendo
examinar livros ou quaisquer elementos e requisitar informações; pronunciar-se sobre prestação de contas e
assuntos de sua fiscalização que lhe
forem submetidas pelo Presidente ou
pelo Conselho da FINEP.
Das Operações

Art. 22. Qualquer forma de colaboração financeira por parte da ..
FINEP pressupõe o enquadramento da
operação nos critérios de príorídade
fixados e o atendimento às condições
e aos requisitos estabelecidos ou requeridos em cada caso, inclusive os
de natureza financeira.

DECRETO NQ 75.473
:MARÇO DE

DE 12 DE

1975

Dispõe sobre o pagamento da gratificação de representação por exercicio no Gabinete da SecretariaGeral do Conselho de . Seçurança
Nactonal.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81. item III da COnstituição,
DECRETA:

Art. 1Q Aplica-se o disposto nas
letras a) e b) do artigo 2º, do Decreto nv 75.333, de 30 de janeiro de
1975, aos servidores do Gabinete da
Secretaria-Geral do conselho de Segurança Nacional.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de março de 1975;
154º da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Do Regime de Trabalho
Art. 23. Os empregados da Empre,
sa serão regidos pela legislação trabalhista, em tudo que se refira a direitos e obrigações.
. Art. 24. A utilização de funcionános ou de empregados da administração pública direta ou indireta, quando
autorizada, se fará, observadas as peculíaridades de cada caso, mediante
ajuste, convênio ou outra modalidade
adequada com as entidades a que
pertençam os servidores.
Disposições Gerais

Art. 25. A remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da FINEP
será fixada pelo Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 26. O exercício social corres.
ponderá ao ano civil e os demonstrativos da execução financeira e orçamentará obedecerão às normas aplica veI~ as empresas. pública, bem corno
ao dISPOSto no ar-tigo 42 do Decretolei número 199, de 25 de fevereiro de
1967.

DECRETO N' 75.474
:MARÇO

DE

13

Di:

DE 1975

Altera a denominação da comíssãó
Intermíníeteríal: para Facilitação do
Transporte Aéreo lntervuicíotuü para Comissão Nacional para a FaCilitação do Transporte Aéreo Intemaciotuü e dá outras promaén-

czes.

O Presidente da República,
usando das atribuições
que
lhe
confere o artigo 81, inciso m da
Constituição,
DECRETA:

Art. 10 A Comissão !nterrninisterial para a Facilitação do Transporte Aéreo Internacional, criada pelo
Decreto ns 64.521, de 15 de maio de
1969, passa a denominar-Sê Comissão
Nacional para a Facilitação do 'I'rans .
porte Aéreo Internacional.
§ 1'? A Comissão Nacional para a
Facilitação do Transporte Aéreo Internacional é subordinada ao Ministro da Aeronáutica e tem sua sede
no Departamento de Aviação Civil.
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§ 2'" O Departamento de Aviação
Civil prestará o' necessário apoio em
pessoal, material e serviços para o
funcionamento da Comissão.
Art. 2<;> A Comissão Nacional para
a Facilitação do Transporte Aéreo
Internacional terá por objetivo:
I - estudar as normas e recomendações da Organização de Aviação
Civil Internacional (OACI), relativas
à Facilitação do Transporte Aéreo
Internacional;
II - propor a cada um dos órgãos
adequadas
Interessados as medidas
para
implementar, no Brasil, tais
normas e recomendações;
In - avaliar, nos Aeroportos Internacionais, o grau de observância
das referidas normas e recomendações;
IV - colaborar com as autoridades dos órgãos interessados para o
aperfeiçoamento das normas e recomendações de que trata o inciso I,
de forma a habilitar o Governo brasileiro a propor à Organização de
Aviação Civil Internacional (OACI)
as modificações julgadas oportunas
ou a definir seus pontos de vista
em face das que forem propostas pela referida Organização.

Art. 3" A Comissão Nacional para
a Facilitação do Transporte Aéreo
Internacional será constituída de Representantes designados pelos seguintes órgãos:
a) Ministério da Aeronáutica;
b)
Ministério das Relações Exteriores;
c) Ministério da Fazenda;
d) Ministério da Saúde
e) Ministério da Justiça;
f) Ministério da Agricultura;
ri') Mínistérfo da Indústria e do
Comércio;
h) Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO;
i) Empresa Brasileira de l'urismo
-

EMBRATUR:
j) Sindicato Nacional das Empre-

sas Aeroviárias.

§ 19 Cada Membro da. 'pomhsão
solicitará à autoridade compêtente do
órgão que representar, a designação
de um ou mais Adjuntos para com
ele colaborar no estudo das questões
a serem examinadas pela Comissão

EXECUTIVO

e substituí-lo
nos
impedimentos.
eventuais,
podendo Integrar grupos
de trabalho designados pela Comissão.
§ 29 A Comissão poderá, quando
necessário convocar representantes de
órgãos não participantes de seu plenário, para assessorá-la em assuntos
de sua especialidade.
§ 39 A Presidência da Comissão Nacional para a Facilitação do Trensporte Aéreo Internacional cabe ao
Representante do Ministério da Aeronáutica.
§ 49 Cabe ao presidente da Comissão indicar um dos Membros da
Comissão para substituí-lo em seus
impedimentos.
Art. 49 A Comissão poderá, sempre que
julgar conveniente, criar
Subcomissões de Facilitação nos Aeroportos Internacionais, a fim de possibilitar a coordenação e equaclonamenta de problemas locais.
§ 19 As Subcomissões. subordinadas à Comissão Nacional para a Facilitação do Transporte Aéreo Internacional, terão como Presidente o
Responsável pela Administração do
Aeroporto respectivo e delas participarão os chefes dos Serviços de Saúde, Polícia Federal, Receita Federal,
Defesa Sanitária Animal e Defesa Sanitária Vegetal e Representante dos
Transportadores Aéreos.
§ 2" AB Subcomissões enviarão à
Comissão Nacional para a Facilitação
do Transporte Aéreo Internacional
cópia das Atas de suas reuniões.
Art. 59 No exercício de suas atribuições os Membros da Comissão bem
como seus Adjuntos, quando devidamente identificados,
terão
livre
acesso às dependências rios Aeroportos Internacionais do País, e contarão com o necessário apoio das autoridades referidas no parágrafo 19'
do artigo anterior.
Art. 6<:' A Comissão disporá de um
Secretário Executivo com a finalidade
de coordenar todas as suas atividades administrativas.
Parágrafo
unico.
O Secretário
Executivo será designado pelo Ministro da Aeronáutica por proposta do
Presidente da Comissão, dentre os
servidores do Ministério da Aeronáutica.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puhrlcação re-
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vogadas as disposições em contrário,
e, em especial, o Decreto n? 70.376,
de 6 de abr.il de 1972.
Brasília, 13 de
março
de 1975;
154'?
da
Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Antônio Francisco .4zeredo âa
Silveira
Mário Henrique Símonsen:
Al.ysson Paulinelli
J. Ararme Macedo
Paulo de Almeida Machaaa
Paulo Vieira BBlotti

DECRETO N9 75.475
DE 13 DE
M.'\RÇO DE 1975
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóneis
em Cruzeiro do Sul - AC, destinados ao Ministério do neercno.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constttuíçâo,
e de acordo com os artigos 1.165 e
1.180, do Código Givil,
DECRETA:

°

Art. 1<;> Fic_a
Serviço do Patrimônto da União autorizado a aceitar
a adoção, a título gratuito, que a
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre, faz à União, de
acordo com a Lei Munlcípal nv 39,
de 7 de novembro de 1974, dos lotes
nes. 7 e 8 do Quarteirão Urbano ..
nv 35-A, com área total de 560.00 m2
(quinhentos e sessenta metros quadrados), situados na Rua Siqueira
Campos S/fi'?, naquela cidade.
Art. 29 Os imóveis em questão caracterizados no Processo número ..
696/75-Gab ME, destinam-se ao Ministério do Exército.
Art. 3'? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
março
de 1975;
Brasília, 13 de
Independência e 87'? da
154<:>
da
República.
ERNES'J.'O

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Sínumseti

DECRETO N'? 75.476 MARÇO DE 1975

DE

13

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Cultura ae Feira de
Santana tnao; para executar serviço de radiodifusão
sonOTa
em
onda média de âmbito reçionai; na
Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item III, combinado com
o artigo 8'?, item XV, letra "a", da
Constituição, nos termos dos artigos
6'-', da Lei nv 5.785, de 2:3 de junho
de 1972, e 11, item I, do Decreto .'
nv 71.136, de 23 de setembro de 1972,
que consta do
e tendo em vista
Processo MC nv 41.692-73,

°

DECRETA:

Art. 1<:> Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto .'
nv 28.367, de 11 de julho de 1950
publicado no Diário Oficial da União
de 4 de agosto do mesmo ano, à Rádio Cultura de Feira de Santana Limitada, para executar na Cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia,
serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Telecomunicações adotarã as providências necessárias para
interrupção imediata do serviço, objeto deste decreto.
Art. 2'1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dosposiçôes em contrário.
Brasília, 13 de março de 1975;
154'? da Independência e 87'? da
República.
ERNESTO

GEISEL

Bucliâee QU'1ndt de Oliveira

DECRETO N° 75.477
DE 13
MARÇO DE 1975

DE

Promulga o Acordo snbre Tromsportes
Aéreos Brasil-Guiana.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo 11'? 74,
de 31 de outubro de 1974, o Acordo
sobre Transportes Aéreos, concluído
entre a República Federativa do..Bra-
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Cooperativa

da

Guiana, em Georgetown a 10 de maio
de 1974;

E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 4 de março de 1975
na forma do seu Artigo 16;
Decreta que o Acordo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 13 de março de 1975;
154" da Independência e 87'" da

República.

v

ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
14-3-75.

DECRETO

N.O

75.478

DE

14

DE

MARÇO OE 1975

Regulamenta a Lei tl,.O 6.184, de 11 de
dezembro de 1974, que dispõe sobre
a integração de funcionarias publicas nos quadros de sociedades
à'!!
economia mista, empresas 'públicas
e fundações, e dá r;.ut- as iaoviaen-

ezes.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei n."
6.184, de 11 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Os funcionarias públicos de
órgãos da Administracãr Federal direta e autarquias me se transformaram ou venham a transformar-se am
sociedades de econornía mista, empresas públicas ou rundaçoes poderão ser
integrados, mediante opção nos quadros de pessoal dessas entidades.
§ 1.0 A integração prevista neste artigo somente se aplica 3 ocupantes de
cargo de provímentc efetivo e aos
agregados existentes noe quadros dos
órgãos e autarquias à cata da transformação, excluídos JS que tenham sido redistribuídos JU transferidos para
os quadros de outros órgãos da Administração.
§ 2.° A integração se efe'avara mediante contratação por prazo indeterminado, no regime da legislação

trabalhista, para emprego compatível
com as atribuições do cargo ocupado
pelo funcionário quando da opção.
§ 3.° A opção, maníf estada, por escrito, pelo runcíonàrto ao órgão de
pessoal da entidade am que ocorrerá
a integração, será feita no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto
§ 4.° Os funcionarias dos órgãos que
se venham a transformar disporão,
para fins de integr-a câo íe prazc ídên ~
tico ao previsto no parágrafo anterior, contado da data de implantação
da sociedade de economía mista, empresa pública ou fundação.
Art. 2." Aplica-se J,US Iuncionarfoa
públicos federais que Sr> encontrem
prestando serviços a emn-esas públlcas, sociedades de economia mista e
fundações instituídas pelo Poder Público Federal, a faculdade (1~ opção pela respectiva integração nos quadres
das referidas entidades manifestada
no mesmo prazo estabelecídc no § 3.",
do artigo 1.0, deste decret...
Parágrafo único Na hipótese prevista neste artigo, quando não houver
integração, o functonárt- deverá retornar, de imediato, a repartição de
origem, ressalvados os cas-s admitidos
no artigo 8.°, § i.. do Decreto-lei n»
1.341, de 22 de eeosto ôo 1974.
Art. 3.° Efetivada 3, integração, as
entidades a que se refere este der-rete
encaminharão ao Orgão Central do
Sistema de Pessoal ~i"H da Administração Federal (SlPEt;. a relação,
I - do pessoal mzegrado, com mdícação dos respectivos cargos. para deito de sua supressão nu órgão de origem; e
II - 10 pese-aí nã.. Integrado, 00m
índícaçâo do cargo respeobivo 8
do

quadro a que perte-nce, mclusíve, se
for o caso,para efeito de sua kJosterior redístrtbu! -âo .
Art. 4º O órgão Central do SlPEC
estabelecerá, através de Instrução
Normativa, os críterios e prioridades
que deverão ser observados para o
preenchimento de claros na lotação
dos Ministérios. órgãos integrantes
da Presidência da República e Autarquias federais, por parte dos funcionários a que se retere o Item 11, do
art. 39 deste decreto: TIa fOrI)H prevista no art. 3º, da Lei nc 6.184, de
1974.
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Art. 5.0 Será computado, para gozo
dos direitos assegurados na legislação
trabalhista e de urcvídéncía eccíal, inclusive para efeito de carência, o tempo de serviço anteriormente prestado
à Administração Pública p210 tuncíonárío que venha a mtevrar quadro de
pessoal de sociedade íe economia mista, empresa pública ou fundação.
Parágrafo único. A contagem de
tempo de serviço de que trata este artigo far-se-á segundo as normas pertinentes ao regime estatutar-ío. inclusive computando-se ~UJ dobro, para
fins de aposentadoria, n~ períodos de
licença especial não gozada cujo direito tenha sido adquirido sob o mesmo regime.
Art. 6.0 A unidade de pessoal promoverá o levantamento de tempo de
serviço anterior, que abrangerá todo
aquele registrado nos assentamentos
funcionais. emitindo a competente
Certidão de Tempo -te Serviço
.
(CTS). conforme modele constante do
Anexo r.
Art. 7.0 Após o levantamento previsto no artigo anterior, deverá o órgão
de pessoal:
l-expedir a CTS, fornecendo-a ao
servidor, mediante recibo passado na
2. a via;
II - exigir, no ato, a apresentação
da Carteira de Tracaibc e Previdência Social (CTPS). anccorido no campo próprio o que se segue:
"Certifico que, nesta data" f05 fornecida ao portador desta e para os
efeitos da Lei n,» 6.184, de 11 de dezembro de 1974 Ce-tídã. de Tempo de
Serviço consignando o tempo líquido
de efetivo exercício de ., .. dias, correspondendo a
anos, abrangendo o período de .......a
,e
figurando ainda ser sua retribuição no
mês anterior ao da opção, no valor de
t por extenso)."
Cr$
§ 1.0 A anotação prevista neste artigo receberá a assinatura do servidor
interessado, além do vtsto do dirigente do órgão de pessoal.
§ 2.0 O recibo passadr. pelo servidor
na 2!' via da CTS -epresentará sua
integral concordância quanto ao tempo de serviço certificado, pelo que não
serão conhecidos oedldos posterícres
de revisão.
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Art. 8.0 O tempo de serviço certificado e anotado na Crps produzirá
no INPS todos os efeitos previstos na
Iegrslaçâo da prevíuêncla socíal .
Art. 9.0 Todos os Assentamentos
Funcionais referentes <:1 anterior situaçâo estatutária -serâo entregues
ao
servidor. igualmente "contra recibo, ou
inutilizados com . ermseüo de termo
próprio, na hipótese de desinteresse ou
recusa do servidor em recebê-los.
Parágrafo único. A 2. via do C~S
será o único documente oomprobatórto relativo à vida run.vcna. no regime anterior, que se juntará. _&OS registros funcionais do servidor no novo
regime.
Art. 10. A relação das entidades a
que se refere este Decreto consta do
Anexo rr.
Art. 11. O órgão Central do SIPEC
e o Instituto Nactonal de Previdência
Social (INPS) baixarão as instruções
normativas necessárias à complementação deste Decreto.
Art. 12. Este Oecreto entrará em
vigor na data de sua nublícação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 14 de março de 1975;
154.0 da Independência e 87:' da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo l-1 enning
Sylvio Frota
Antônio Francisco
Azereão
Silveira
Mário Henrique Simcmsen
Dyrceu Araújo Noqueu a
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Aroripe Macedo
Paulo de AlmRiaa Machado
Paulo Vieira Belotti
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Rei.!; Velloso
Mauricio R"!nyel R.ei-,;
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrrzfie AfI"I en
Golbery do Couto e Sil1m
João Baptista de Olwcifa,
Figueiredo
Antonio Jorge C'Jrrea
L. G. do Nascimenro e Silva

da
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ANEXO
CERTlDlí.O

I

DE

TEMPO

DE

SERVIÇO

Orgüo Expedido,
\latricula H."

I

Cargo

]ü'll'iblli"",o \lclIsal

Classe

crs

Quadro C'1',,,1<:;

Mintstcr!o

Penedo eoruprccudidc nesta corudao DE

A

/ 1!1

Foutc de IniormaçJ:o:
FREQÜENCIA

ANO

DEDUÇOES

TEMPO

BHVIO

Faltas

Licenças

'ncn'o
Oulr:ls

Suspensão

I

LlQClIJO

Soma

---_._-

!

TEMPO DG SEr.YlCO COMPUTADO EM DOBRO

tLlCE",Ç,\S ESPECIAIS

I

~.\O

,

GOZADAS)

SOMA

DO 'fEMl'ü

LlQUJi)O

CERTIJ."ICO, em face do apurado, que, no período acima referido, o interessado conta, de efetivo
exercício, o tempo de serviço líquido do

LAVREI A CERTIDÃO

v-ec do dirigente do Órgão de Pessoal.

'w

Localidade e data

Assinatura do Servido

119

1

-

-

ESTA CERT IDAQ NAü CONTÉM EMENDA NEM RASURA
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ANEX.O

HINISTÉRIO

SITUAÇÃO

11

DA

A TUA L

AERONAUTICA

SITUAÇÃO

ANTIGA

Empres a Brasileira de Lnf r a-Es t r u turn Aero
I},'FRAERO
Lei ri'! 5~862, de 12 de dezembro de 1972
(cons t i tu i çao)

pc r tu ar i.a

~

Sociedade

~

Hista

Empresa Brasileira de Aeronâutica .... ENBRAER

Decreto-lei nO
(cons t i tui ção)

770~

de 19 de agos co de 1969

Empresa
Companhia Ef.e t romac ání c a - CELHA

Companhia Eletromccânica - CEUL\

nec ee tc nQ70.731, de 19 de junho de 1972
(vinculação) - Dec'r eto n9 57.682 1 de.
de j ane i r o de 1966.
(desapropriou a s ações)

28

Telecomunicações Aeronáuticas S.A. - rASA
Decreto-lei n~ 107. de 16 de janeiro
de
1967
(constituição)

)) A

NINISTÉRIO

_____________

Privada

Decreto ne:' 57.682. de 28 de' janeiro de.
1966 - massa falida da PAN'AIR do Brasil
S.A.

a-

Desapropriação dos bens pc r t ence nt e s
massa. falida da PANAIR do Br as i 1 S .A.

AGRICULTURA

~-_,_----------~---c-

Autarquiá
Companhia Brasileira de Alimentos - COBAL
Lei Delegada n9 6~ de 26 de s e t embr o
de

1962

(cúnstituiç~o)

Companhia Br a s i.Lei r a de Arma senamento
CIBRAZE}I
.
Le i Del egada n0 7, de 26 de s e t cmbr c
196Z
(const i tu i çac)
t

de

Scrviço de Alimentllção da "Previdência
i
t i.v
t.a
çâo)
Decreto-lei n(.' 224, de 28 de r";;
ve r e i r o de. 1967~ art. 19, I (~xtinção)
Soe

a

I

-

SAPS

(a

i.dade s

de

a

Limen

Comi.s sao Executiva de Armazéns e silos
- Superintendênciá de Armaz éns co Silos
(Transferência. pat a a CI'BRflZE}l) - ~!A
art. 12 da Lei Delegada (10 7 ~ de 26 de
setembro de 1962.

Administração Direta

Ernpre sn Br as i.Ie i r a de "Pesquisa Agropecu~
ria - ENBRAPA
Lei nç 5.851, de 7 de dezembro de 1972
(cu tor í aa fi ns t tu çao)
"Decreto ri'! 72.020) de 28 de março 'de 1973
(aprova os Estatutos)
í

í

í

Empresa Br as i.Le i r a de Assistência Técnica

e Extensão Rur a L ... EHI:Hu\TER
Le i. n0 6.126, de 6 de novcmbr o de 1974
(au tor Laa a instituição)

Dep~rt.amento Nacional de Pesquisa e E:~
per Inenraçào

Agr opecua r i as - DNPEA

=-

N.A.

(Decreto n0 72.020, de 28 de março de
1973 - ar t . 49 - (extinção até
180
d i.a s
após a i n s t a l a ç ã o da Emprc s a)
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[

SITUAÇÃO

ANTIGA

butarquia
Caixa de Crédito Cooperativo
Decreto-lei n<:' 5.893, de 10 de
bro de 1943 (criação)

Banco Kac i ona L de Crédito Cooperativo S,\
- BNCe

Decreto-leio'? 60, de 21 de novcC'.bro
1966 (t r ansf ormaçjio)

de

HJ.ClrSTÊRIO

1\ A S

Empresa Pública

dczc~

CO'lUNICAÇÕES

Administração Direta

Empresa Brasileira de Correios e Tt!legrajos - ECr
Decreto-lei nç 509, de 20 de
março
de
1969, alterado pelo Decreto-lei nt) 538,dc
11 de abril de 1969 (tI:ansfon:mção)

Dcpartar:oento dos Correios e

Telê~rafos

Fundação

}'undação Rádio }lauâ - F .R.H.
Decreto-lei n9 7.381, de 13 de raar ço
de
1945
(autoriza a instituição)
Decreto nÇ> 74.000, de 1'.' de mai o de 1974
(vinculação)
Sociedade

~

Acervo da Rádio Ipancma S.il.,adqu.irido
pelo Governo Federal

"Economi.a }lista

Telccomunicnções Br a a i Le i r as SA -TELEBMS
Lei n9 5.792, de 11 de julho de 1972,Mt.
30 (au tor í ea a constituição)
Sociedade

~

Economia

>Iist<l

Empresa Brasileira de Telecomu.nicações
- HIflRATEL

Transformada em Sociedade de Economia
ta pela Lei .n? 5.792, de 11 de julho
1972, art. 11.

HINISTl::RIO

DA

>:1:>
de

Empresa Brasileira de Telecomunicações
(criada em decorrência da Lei n'? t..1l7,
de 27 de agosto de 1962)
(Escritura Publica da constituição da
HmRATEL publicada no D.O. de 8 de ou
tubro de 1965 - Est. Guanabara - Estatu
tos)
-

EDUCAÇÃO

Fundação
Fundação Casa de Rui Barbosa
Le i, nÇ' 4.943, de 6 de abril de 1966
( transformação)

Fundação Centro Brasileiro de TV Eàucativa
- fCB'lVr:
Le i nÇ' 5.198, de 3 de janeiro de 1967
(autoriza a instituiçno)

E

CULTURA

IIdrni.nistração

Direta

Casa de Rui Barbosa
Decreto Legislativo n'! 5.429, de 9
janeiro de 1,928.

de

ATOS

DO

PODER

255

EXECUTIVO

Fundação Centro Nacional de npcr-Ee i çoemerrto de Pessoal para Formação ProfissionalCEl'flFOR
Decreto-lei n') 616, de 9 de junto de 1969
(autoriza a instituição)
Fundação Nov imenco Brasileiro de Al f abe t i.ezação - ~mBRAL
Lei n'.' 5.379, de 15 de dezembro de 1967
(autoriza a instituição)
Ad~inistração Di.reta

Fundação Nacional de Haterial Escolar
}'ENflXE

Lei n'? 5.327, de 2 de outubro de 1967
(autoriza a instituição)

Campanha Nacional de Na r cr í a l, de Ensino - C),oIE

Decreto n'? 38.556, de 12 de j auc i ro de
de 1956
(instituição)
J,ei n'.' 5.327, de 15 d", dezembro de1967
(extinção)

Fundação Universidade do !lmazonas
Lei n'.' 4.069-A, de 12 de junho de 1962
{criação}
Fundação Universidade de Brasília
Le i nO 3.998, de 15 de dezetlbro de 1961
(autoriza a instituição)
'Fundação Universidade Federal do Acre
T.ei n'.' 6.025, de 5 de abril de 1974
(transformação)

Fundaçno Universidade do Acre.
Le-i Estilduill nç 318, de. 3 de março
197C (criação)

de

Fundação Universidade Pedera I de Nato Gros
so
Lei n'? 5.647, de 10 de dezembro
de 1970
(autoriza a instituição)
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Decreto-lei n'" 778, de 21 de agosto de1969
(autoriz;;t o funcionamento)
Fllndação Un iv er s idade Federal de Pc l ot as

Universidade Federill Rural do Rio

- UFPEL

de do Sul

Decreto-lei n'.' 750, de 8 de agosto de 1969
(transformação)
Fundação Universidade Federal do piauí
Lei nv 5.528, de 12 ole novembro de 1968
(autoriza a instituição)
Fllndaçno Universidade do ~:aranhão
Lei n'? 5.152, de 21 de outubro de 1966
(ilutoriza a institllição)
Fundação Universidade Federal de Sc.rg í pe
Decreto-lei n? 269, de 28 de fevereiro de.
1967
(autoriza a instituição)
Fundação Universidade do Rio Gr ande - RS
Decreto-lei nç 774, de 20 de agosto de 1969
(autoriza o funcional'Jento)
Fundação Univ cr s idadc de Uber1ândia
necreto-lei n': 762, de 14 de agosto de 1969
"vut or Laa o funcionamento)
Federação das Escolas Eeder a i s Isolada~" do
Estado da GUilnilbara - FEFIEG
:·,n'cto-lei n'.' 773, de 20 de agosto dc1969
Iuu tor í zu a instituição)

Cran

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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SITUAÇÃO

A TUA L

ANTIGA

SITUAÇÃO

UnivenidJ.<1c Federal de são Paulo

Fundaç:lo Universidade Federal de são Car
los
Decreto n" 64.134, de 25 de fevereiro
de

(são Carlos)

-

Lei nv 3.835, de 13 de

dezembt"o de 1960

-

aJ:"t.

11

(criação)

1969
(estatutos que se subot"dinUM

à Lei
3.835, de 13 de <.!ezembl-o de 1960)

n'?

F\1naa ção Universidade Federal de Viçosa
Decreto-lei n'.' 570, de 8 de maio de 1969
(instituição)
Decreto n'.' 64.825, de 17 de julho de 1969
(cons t i ru çjio)
í

~

~

Economia

sü s ta

Empn'sa Brasileira de Filmes S.A. -E:!BRAFIUfF.
Decreto-lei n9 862, d e 12 de setcmbrode1969
(autoriza 11 criação)

~lIl'ISTrRIO

Emr>resa

EXERCITO

Orfanato osêr Lc
Decreto Legislativo n9 4.235, de 4
janeiro de 1921
(autoriza a instalação)
Decreto n'.' 14.896, de 1'.' de junho
1921
(criação)

fundação Osorio
Decreto no 16.392, de 27 de fevereit-o de
1921,
(administração)

~lIKISTERIO

" O

DA

de

de

FAZENDA

I'ublicn

Caixa Econômica Federal
CEF
Decreto-lei n<:' 759, de 12 de agosto de 1969
(autoriza a cons t í ruí çao)

Cu ixa s Econômicas Federais

- Conselho Superior das Caixas Econômi
c as Federais (art. 13 do Decreto-lei nl?
759, de 12 de agosto de 1969.
(extinção a partir de 31 de dezembro de

1970)
Cn í xas Econômicas Federais do s Estados e 1'.0 Distrito Federal (art. 13 do
Decreto-lei n0 759, de 12 de agosto de

-

1970)
Autarquia
Casa da }loe<.l<t <.lo Br<tsil -

C.~I.JL

Le i, n<:' 5.895, de 19 <.le junho de 1973

( transformação)
Serviço Federal de I'rocCSsllmento de Dados
- SERPRO
Lei n'? !,.516, de H' de f evcr c i r o de 196!,
r evogada pe.la Lei n'? 5.615, de 13 de oueu
bro de 1970
-

Casa da Hoed a
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.i!:.

ITUAÇÃO

ATUAL

~

ANTI·CA

}jista

n",nco do g'r as i L S.A.
Decreto n'! 1.145, de 30 cie dczcO'.llro
1905
(participação da Vnião)

de

Banco do nr as i I 5.11..
(,\Iv<lrã de 12 d",. outubro de 1808)

- - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - ----;~INISTÊRIO

DA

I;';D(STRIA

Te

CO)Jf:RCIO

D O

Administrllsão
Empresa Brasileira de Turís~1O - E~ffiRATr;R
Decreto-lei n'? 55, de 18 de novembl-o de
1966, a r t . 11
{criação)

~

Divisão de Turbmo e Certames do Dcp_ir
tamento Nac i onn L do Comércio do )1.1 C.
Decreto-lei n0 55, de 18 de junho
de
1966 - art. 34
(e:-:tinção)

Fundação HllS~lI do Cafe
llccreto-lei n'! 777, de 20 de agosto de 1969
(instituição)
Sociedade

~

ECOnomia

}jist'l

(~)
'\Çl1S f,inos Piratini
I....i n? 3.972, de 13

S.A.
de outubro de 1961

(nu t or i z a panicl.p",çüo da União)

j)·.'Crl'to n':' 72.632, de 16 de ocos ec
1~73
(VinClllação)
,

de

CoJmpanhia Nacional de tilc.:llis
))ccr"to-Iei n0 5.684, de 20 de julho de
1'.143
(autoriza act'iaçã'o)
Decreto n'! '72.632, de 16 de agosto de 1973
(vinclllação)
Companhia Siderúrgica Nacional
llecreto-lei no 3.002, de 30 de janeiro de
1941
(criação)
Decreto n'! 72.632, de 16 de agosto de 1973
(vinculação)
Instituto de Ressef,llros do Brasil - IRE
T1eereto-Iei no 1.186, de 3 de nbr í l de1939
(cri~c;o)

uccr eco n\' 72.632, de 16 de agosto de 1973
(vinculação)
S'i dero rg a Br as i Lc i r a S.A. - SIDERBRÂS
T..,i 11'/ 5.919, de 17 de setembro (!e 1973
(criação)
í

Aços Finos Pinltini S.A. - ,\FP
(Lei "Estadual (RS) no (•. 072, de 29
dezembro de 1960)

de
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~IINISTÉRIO

~preS<l

D

EXECUTIVO

o

lXTES.IOR

PCibIica

Banco "acionaI (\<: Habitação
B~H
Lei n<:' 5.762, de 14 de d~zembro de 1971
(transformação)

Banco vac i ona l da Habitação
Le i. n0 4.380, de 21 de agosto ,le 1964

Companhia de Desenvolvimento do Vale do
são Franeüco - CODEVASF
Lei n9 6.088, de 16 de julho de 1974
(autoriza" criação)
Decreto n0 74.744, de 22 de outubro de.
1974
(aprova o~ estatutos)

Supcr i nt endêoc í a do Vale do são Francisco - SUVALE
Decreto-lei n0 292, de 28 de fevereiro
de 1967
(autoriza a criação)
Lei n0 6.088, de 16 de julho de 1974
art. 16
(transferência)
Decreto n'.' 71,.7t,4, de 22 de agosto
de
1974
(parjigr a fo único do art. 49)
(extinção da SUVAT.E)

Fundação Intenstadual para o Desenvolvimento dos Vales do Tocantin~ Araguaia " Paraguai - Cuiabá - FIRTOP
Decreto-lei n? 179, de 16 de fevereiro
de 1967
(autoriza a instituição)

Comissão Interestadual dos Vales do Ara
guaia e Tocantins - CIVA'l'
Decreto-lei n'/ 179, de 16 de fevereiro de
1967, art. 1'.', § 30 (extinção da CIVAT)

Administração
fundação Nacional do 1ndio - FUNAI
Lei n9 5.371, de 5 de dezembro de 1967
(autoriza a instituição)

soci"dnde

~

"Economia

Banco da ,\mazônia S.A.
Le i n<:' 5.122, de 28 de
(transformação)

-

Direta

serviç,o de Proteção aos 'índios
Conselho Nacional de Proteção aos 1ndios
Parque Nacional do Xingu
(art. 6'.' dn Lei n9 5.371, de 5 de dczcmbro de 1967) (extinção)

Hista
RASA

~"t"mbro

de 1966

Banco do Nordeste do Brasil S.A. - B.N.B.
Le i n<:' 1.649, de 19 de julho de 1952
(autoriza a constituição)
Banco de Rornima S.A.
Lei n'.' 5.476, de 24 de julho de 1968
(autoriza a con~tituição)
Companhia de Águas e Esgotos do Amnpâ
- CAT:SA
Decreto-lei n'/ 490, de 4 de março de 1969
(autoriza a constituição)
Companhin de Águas e Esgotos de Rondônia
- CAliRD
Decreto-lei n<:' 490, de ~ de março de 1969
(autoriza a constituição)
Companhia de Ãguas e Esgotos de Roraima
- CAER
Decreto-lei n9 490, de 4 de março de 1969
(autoriza a constituição)

flanco de Crédito da AmazÔniaS.A.
Lei n'/ 1.184, de 30 d" agosto de 195G
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EXECUTIVO

E

ENERGIA

SITUAÇÃO

ANTIGA

~'2.nomia_ ~

Ccnt r a í s El~triU1S Bra s i Lc.i r a s S.A,
- ELETROBRÁS
Lei. n'.' 3,890-11, de 24 de abril de 1961
(autoriza a constituição)

Compauhia Auxiliar de Empresas Elétt"ícas
Jlragileiras CAEEB
Lú n'l 5.736), de 22 de novembro de 1971
(trans~6rmaçao por subsedção de ações
la uo i ao)

rs.

Empresas Elêt,icas Brasileiras S,A.
Constituída em 22 de setembro de 1927
Companhia Auxiliar de Empresas EI~tri
c as Brus i Le i r as - D.O. de 23 de outubro de 19t,1.

Companhi a de Pesquisa de Rccur~os Ni.uc r a i s
- C.P.R,N.
nec r e t c-Le t n'? 764, de 15 de agosto de 1969
(nutodza a c ons t i tu i çjio)

Compunh í a Vale do Rio Doce - C.V.R.D.
Decre t.o-Le L n':' 4,352, de 1':'dejunhode1942

.(aiação)

Companhia Brasileira de Nineração
c
Siderurgia S.A. e Itabira de jtí.neração S.A •
Decreto-lei no 4.352, de 1<:' de junho
de 1942 - arts. 1<:' c 39
(incorporação)

l'ctrõleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS
Lei n<:' 2.004, de 3 de outubro d~ 1953
(criação)
Sociedade

~

Economia

~

l:mpresas N(lcleares Brnsileiras Sociedade.
J\nônima - l\'UCLEBRÃS
Lei nç 6,189, de 16 de dezembro de 1974
( tr an sfo rrnaçao)

Companhia Brasileira de Tccno Iog i a
'Nuclear

Industria Cnxboquimi cn Catarinense S.A,

Siderúrgica de S<lnLa Catarina S.A.
- SIDESC
Lei n<:' 4.122, de 27 d.., agosto de 1962

- Ice

Decreto-lei n« 631, de 16 de junho de 1969
(transformação) .
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,ATOS DO PODEi't EXECUTIVO

~IIt;ISTÉP.lO
AS~I

n,\

\'i,EVII1[)~C1A

s

Tf:"CIA

O C

E

,\ L

de f,,,ccssar.,,,nto de ])ado~ da Pc.:'.
So<.:;,,1 - -1l.\TAPRl-'.'
I.~' n'.'

6.125, de ~ de novel'.,bro de 1.971,
(."'t(',-;'oo" a co,,~ti.tuiç:;:o)

l'u",!,,,;.;O Abdgo <10 Cri s to Redentor - FACR
uccreco-j o 11':' 5.760, de 19 de agosto de
1943
(instituiç'::;o)
f!ccccto nv 74.000, <.!<: 10 de lllúa da 197{,
í

Abri.?o do Cr-isto J1cdentor
nccr;to-leí n0 5.760, d" 19 de agos to
.tc 19[,3
(i.nc()rp"r.~ç;:;o)

(vincllbç.1:o)

S[1c,iedadc
l"ulld:lç"O Legião Bru s i Lc i r.n de A5si~t;;nc:ia
- l.HA
n~('.rcto-lei

(autori an

3

1\0 593, de 27 de. m<lio de 1969
instituição)

CiviL

Legião Brasileira de Assistêncin
(incorpot'ação - Decreto-lei n<:' 593,de
27 de maio de 1969)

/ldministração
I',,,,da,,ão Nacional do Bem-Estar do xcnor
["C~ABHl

Lei n',' 4.513, de }':' de dezembro de 1964

krbção

'tT,IISTERIO

J)

A S

~

Serviço de Assistênci<l ao xcno r - SAl-!
Lei n'.' 4.513, de 10 de dezembro del964
- art. 59, parágrafo único
(ext inçjio)

R E J. :\

ç

Õ 1:

EXTERIORES

-----~------------~~-

FLl!ldaçã" Ale",md~-e de Cusmio
Lei no J. 717, d" 26 de outubt·o de 1971
(auLari>:;> , instit"içno)

HIYISTERIO

J)

A

S A G D E

l:ulldação Instituto OS"'aldo Cruz
ucc r cto-Te nO 904, de 10 de outubro de
1969
(autoriza il instituição)
])ecreto n,' 66.62/+, de 22 de mai.o de 1970
( transformação)

l'un<.lação de Recursos ttuncino s para a Saúde

fUll<lacão serv i.coa d" S3udc rública
- FU~DAÇAO SESI'
Dec re to-Le i, n0 904, de 10 de outubro
1969
(a l ccrn a denoolinação)

Fundação Serviço Especi31 de S3úde rúb1i.
cn
r.e n0 3.750, de 11 de abril de 1960

í

de

Instituto OS"'31do Cruz
Serviço de Produtos Pro[il:itic.os
Decreto nQ 66.624, de 22 de maio de. 1970
art. 19
(incorporação)

í

2Cl

ATOS DO·'PObERExECUtIVá

:·lINISTERIO

SITUAÇÃO

TRABAT.110

D O

ATUAL

SITUAÇÃO

ANTIGA

}'uno3ção Centro Xac i.ona L de Segurança, Ri
g í enc e ~ledicina do Trabalho - FU:;,n,\CENTRO
Lei n'! 5.161, de 21 de outubro de 1966
(nuto,-iz;J. a í.ns t Ltu í.çiio)
Decreto n0 62.172, de 1968
(aprova; constituição)

'.lI:;'ISTÊRlü

DOS

TRANSPORTES

Administração
'],mpresa Br a s i Le i r a de Pf ancjatnent o de Trans
T"""tes - GEIPOT
.1.ei n'.' 5.908, de 20 de agosto de 1973
(3utoriza a t r ansf orrnaçao)
nccr c eo n'! 73.100, de. 6 de uovcmbt-o de 1973
(constituição)

Empresa de Engenharia e Construção de Obr a s
Espec i a i s - ECEX
»ecrc to n'.' 72.961, de 19 de ou tubr o de 1973
(altera a dencminaç.io)
Sociedade

Econo:nia
-de ---

~Ii,;ta

Companhin 1Jocas dn Guanabara
Decreto-lei n') 256, de 28 de fevereiro de
1967 c Decreto-lei n'? 794, de 27 de agos-:
to de 1969
(autoriza a constituição)
"Decreto n'? 72.439, de 9 de julho de 1973
(aprova a constituição)

Direta

Grupo de Estudos 'Para Integração da
t Lr íco de Transportes - GI::lPOT

P.':'.

S.A. Empresa de Construção
Explornção
da fonte Presidente Costa c Silva -ECEX

Autarquia
Administração do Porto do Rio de Janeiro
- APRJ

Decreto-lei n') 256, de 28 de fevereiro
de 1967
(e;.;tinção na data da constitui
ção da Companhia)
-

Companhia Docas do )faranhão - CODmJAR
Decr c to-tlc i. n':' 79t" de 28 de agos to de 1969
(au tor í zu a constituição)
])ecrC!to n':' 73.725, de 4 de. março de 1974
(aprova a constituição)
Compaahia nocas do Para - CDP
uec r c tce l e i, n') 155, <19' 10 de fevereiro de
1967
'(autoriza a constituição)
ricc re t o-n" 61.300, de 6 de setembro
de
1967
..( aprova a constituição)
Companhia Docas do Cenra S.'\. - C"DeSA
(constituição - 9 de abril de. 1965, co;:,:;
forme Dcc re to n'i 57,103, de 19 de outubro
de 1965,)
Lei Estadual no 7.9Mt, de 29 de março de
1965
(au t.or i aa c c r i.açjio)

serviçosde Navegação da Àmazônia c
de
lldministração do Porto do Pará - SNAl'P
Decreto-lei n'? 155, de 10 de fevereiro
de 1967 - art. 19
(extinção na data
da constituição da Companhia)
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Autarquia
Empn'Sil de Nave~ação da Amazônia 5.!,.
- ENA S.A.

Decreto-lei nv 155, de 10 de fevereiro de
1967
(autotiza a constituição)
»ccrc tc n0 61. 301, de 6 de setembro
de.
1967 (cp rovu a constituição)

Serviços de Navegação da Amazônia e de.
Administração do Porto do Pará - SNAPP
Dccr e t c-Lc i, n'.' 155, de 10 de fevereiro
de 1967 - art. 1':>
(extinção na
data
da constituição da Empresa)

Autarquia
Empresa de Reparos l\avnis "Costeira" S.A.
Decreto-lei no 67, de21 de novembt"o de1966
(auto ri ac a constituição)
Decreto n? 60.086, de 17 de j;Jneiro
de
1967
(aprova a constituiç'ão)

Companhia xac Lona L de "avegação Cos t e í rn
Dec r e t o-rl e i, nl) 67, de 21 de novembro de
1966 - art. 1'.'
(extinção)

Re(!e Fenoviaria Federal S.A.

Es trado.s de Ferro da União

- RFFSA

Lc i nç 3.115, de 16 de março de 1957
(act orLzn a constituição)
Decreto n':' 42.381, de 30 de setembro
1957
(aprova a constituição)

de

Autarquia
Ser-v í.ço de l\avegação da Bacia do Prata S.A.
- S.".II.P.S.A.
Decreto-lei n':' 154, de 10 de ~
de
1967
(cons t i tu çác )
Decreto nç 60~649, de.l8 de. abril de 1967
(aprova a constituição)
í

Sociedade

~

Economia

Serviço de ;;iavegação da Bacia do Prata
- SNIIP
Decreto-lei n9 154, dc 10 de fevereiro
de 1967 (extinç,ão na d at a da constitui
ção do Serviço)
-

Nista

Serviços de Transporte da Baia da Guanabara S.II.
Jlecreto-:-lei n'.' 152, de 10 de fevereiro de
1967
(au tor Laa a constituição)
Decreto nç 60.639, de 27 de abril de 1967
("prova a constituição)

Serviços de Transporte da Baia daGu~
nabara
Decreto n':> 46.508, de 20 de julho de
1959 (despropriou a Companhia Canta'r e í r a de viação Fluminense
Frota
Carioc.a S.A. - Frota Barreto S.II. e
Estaleiros Cruzeiro do Sul S.A.
Decreto nç 825, de 2 de abril de 1962
dá a denominação de Scrv í ço de Transporte da Baia da Cuanabar a .
Autarquia

Compnnbi a de. Navegação Lloyd Brasileiro
- CljLB

Decreto-lei n<:' 67, de 21 de novembro
.1966 (autoriza a constituição)
nccrecc n<:' 60.085, de 17 de. íaneiro
1967
(aprova a constituiç~o)

de
de

'l'ermí nn i s Salineiros do Rio Grande do )lo!.
te s.A. - TERHISA
Decreto-lei n'! 794, de 27 de. agosto de1969
(autoriza a constituiç.ão)
Decreto nç 66.154, de 3 de fevereiro
de.
1970
(aprova a constitui~ão)

Ll.oyd Brasileiro Patrimônio Nac i ona L
Decreto-lei nç 67, de 21 de novembro de
1966 - art. 10
(extinção)
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SITUAÇÃO
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ANTIGA

Autarquia
lU'FSA

"'-C 40, da Lei n'.' 6.171, de! 9 de uezet:1<,t"o
de 1974 (inte~l.".'lçno de runcioniídos
do
))eiIT)

Departamento Nacional de Estradas de Fcr
ro - Dl\EF - s erv í.ço Social das ],stra
das de Ferro
Lei n<:' 6.171, de 9 de. dezembro de 1971,

(extinção)
,\GI'F - ),êdc Ecdc ru I de Armazéns Gera.is s./I.
l'eC1.-eto n':' 46.531, de 30 de julho de 1959
(~llbsidi."ria U:l.RFFSA) (au t ori aa a criação)
trapr csn de Engcnhelria Ferroviaria - ENGEFER

Decreto n'.' 74.242, de. 28 de junho de 1974
(subúdii1ria d:l 1{I'F5A) (autoriza a çx:i<lSão)

S}:CRETARIA

Empresa

DE

Publica

PLANEJAHENTO

Autarquia

Jl~nco Nadono.l do Desenvolvimento Econômico

- BCiflE
Le i n0 5.662, de 21 d,-, junho de 1971

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - Bl>.'DE
Lei ,,9 1.628, de 20 de junho de 1952

( transformaçao)
"Empresa
}"il1anciadora de Estudos e Projetos S.A.
- FINEP
Decreto n<~ 68.71,8, de 15 de junho de 1971
(altera a denominaç.ão)

Publica

Financiadora de 'Estudos de Projetos S.A.
- FWEP
Decreto n<:' 61.056, de 24 de julho
de
1967 (constituição)
Autarquia

l'undação Los t i tuto Brasileiro de Geografia
e Estatística - FIEGE
Dccret o-Le i nç 161, de 13 de fevereiro de
1967
(aut or Laa a instituiçno)

Illstitllto de. Fl ancj amcnt o Econômico c
eial - IrFA
Dc cr c t o n9 6/,.016, de 22 de. janeiro
1969
(altera a denominação)

S~

de

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e orgãos integrantes:
Secretaria-Geral do Conselho Nacional de
:Estatística
Secretaria-Geral do Conselho xac i ona l de
Geografi;l
Serviço Nacional de Recense;lmento
Esco l a Nacional de Ciências Est;ltísticas
(Quadros em extinção) -

~
Fundação Instituto de Pesquisa Econômico
Social Aplicada - IPEA
Decreto n'? 61.054, de 24 de julho
de.
1967
(es ta tu tos )
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DECRETO N9 75.479 - DE 14 DE
MARÇO DE 1975
Renova por 10 (cbez) cxcs a concessão outorgada à Rádio Imembui
S. A., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na C~daCte de
Santa Maria, Estado do Rio Grande

Art. 29

Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 14 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.O 75.480

do Sul.

MARÇO DE

DE

17

DE

1975

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, combinado com
o artigo a« item XV, letra "a" da
Constituição, e nos termos do artigo
69 , da Lei nv 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me nc 35.413;73,
J

DECRETA:

Art. 19 Fica renovada, de Mordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nc 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29,
do Decreto nc 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de novembro de 1973, a

concessão outorgada pelo Decreto TI,O
29.028, de 26 de dezembro de 1950,
publicado no Diário Oficial da união
de 10 de janeiro de 1951, à Rádio
Imembui S.A., para executar na Cidade de Santa Maria, ~tado do Rio
Grande do sul, sem direito de exclusividade, serviço de radlodíjusâo
sonora em onda média de âmbito regional.
§ 19
A execução do serviço público, cuja outorga é renovada peso

presente decreto. reger-se-á de eonformídade com o Código Brasileiro .de
Telecomundcações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulatdvamen-,
te, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto no 71. 825, de 8 -de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as carcterístlcas técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às carcteríatlcas estabelecidas.

Transfere do Departamento de Aguas
e Energia Elétrica de Minas Gerais, para a Centrais Elétricas de
Minas Gerais S, A, CEMIG,
concessão para distribuir
energia
elétrica no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Repúblâca,
usando da atríbuiçâo que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
l.", do Decreto-lei n." 7 ,062, de 22 de
novembro de 1944, combinado com o
artigo 64, do Decreto n." 41.019. de
26 de fevereiro de 1957, alterado pelo
Decreto n.v 56.227, de 30 de abril de
1965 e o que consta do processo M..1IAE

7.780-66.
DECRETA:

Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Minas Gerads
S. A. - CEMIG a concessão para
distribuir energia elétrica nos Municipios de Alterosa, Areado e Divisa
Nova, situados naquele Estado, de que
era titular o Departamento de Águas
e Energia Elétrica do Estado de Mlnas Gerais, em virtude do Decreto
n." 59.364, de 4 de outubro de 1966.
§ 1,0 A presente concessão vigorará
pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo
o qual os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
§ 2." A concessionária poderá l'equerer que a concessão sela renovada,
mediante as condições que vierem a
Ser estipuladas, devendo entrar com o
respectivo pedido até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo da vígêncta
sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
§ 3.0 A concessionária fica obrigada.
a cumprir o disposto no Código de
Aguas, leis subseqüentes- e seus regulamentos.
Art , 1.0
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Art. 3.0 NãO importa O presente ato,
no reconhecimento do valor atribuído
aos bens e instalações como investimento a remunerar, o qual será determinado pelo Departamento N acionaí de Aguas e Energia Elétrica, de
conformidade com a legislação
vi ~

gente.

Art.. 4.0 O presente Decreto entrara
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,

Brasilia, 17 de março de 1975;
1540 da Intependência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Stüqeaki Ueki

DECRETO NQ 75.481
MARÇO DE 1975

DE

17

DE

Declara de utilidade pública e interesse social área de terra abrangida
pelo Projeto de Irrigação "Banabuiu~lIforada Ncoti", nos Municípios de Quixadá, Morada Nova e
Limoeiro do Norte, Estado do Ceara.

o

Presidente da República

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição: e na conformidade com o
artigo 4(l, da Lei nc 4.593, de 29 de
dezembro de 1964,
fiECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utuicade pública e interesse social, para
fins de desapropriação pelo Depart.amento Nacional de Obras Contra as
Secas -- D.N.O.C.S., uma área de
terra com 21.160 na.. (vinte e hum
mil, cento e sessenta hectares). aproximadamente, constituida de três pongoncs. sendo o polígono A com área
de 13.900 ha , (treze mil e novecentos ueetaresj , situado nos Munícipios
oe (~uixa-Ga e Morada Nova, o pongano B com 26() na . (duzentos e sessenta hectares>, situado no Município de Morada Nova e o polígono O
com 7.000 ha. (sete mil hectares).
situado nos
Municípios de Morada
Nova e Limoeiro do Norte, todos no
Estado do Ceará. abranetda pelo Projeto de Irrigação "Banabuíu-Morada

Nova", assim
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descrita nas plantas
.
10.46-6· MJ-74, devidamente rubricadas
pelo Secretário-Geral do Ministério
00 Interior: Pcliçcmo A: - partindo
u.. ponto 01, próximo ao povoado de
Sitiá, corri 5U 09' 55" de latatude e
389 39' 01" de LOngitude, tomou-se o
rumo de 379 30' NE e mediu-se 511)
km para c ponto 02 ao Norte do povoado de Novo Futuro na distância
de 50{) f i com 509 07'42" de latitude
~ 389 37' 28" de longitude. Deste com
o rumo ce 779 30' NE mediu-se 3.20
km para o ponto 0.3 ao Leste do povoado Lagoa do Tapuio na dístâncía
de 200 m com 59 07' 18" de latitude
e 389 35' 49" de longitude. Deste com
o .rum.... de 529 00' SE, mediu-se 2,20
km para o ponto 04 a Noroeste do
povoado de Juazeiro de BaiXO, na
distância de 180.00 m, com 59 08' 00"
de latitude e 389 34' 49" de longitude.
Deste com o rumo de 709 00' NiE, mediu-se 15,0 km para o ponto 05 a Noroeste ao Povoado de Aroeira na diatância de 1.000 m, com 59 05' 11" de
latitude c 38Q 26' 10" de longitude.
Deste como rumo de 869 00' SE, mediu-sa 4:"15 km para o ponto (}6 ao
noroeste do povoado P31;"l/. na uístân .
cía de 1.500m, com 5" us: 23" de latitude e 38\· 24' :t3" de longitude. Deste com rumo de 09 00' 5, mediu-se
1,10 km para o ponto 07 ao Oeste do
povoado Patos, na rüstânoia de 1.500m
com 50 06' 00" de .il.t, ..tuoe- e 38"
24' 36" de longitude ..Oeste com \1 rume de 890 00" NE mediu-se 2,20 km
para o ponto (}8 ao noroeste da cidade de Morada Nova na distância
de 1.700 m com 5Q 06' 00" de latitude
e 38f,1 23' 23" de longitude. Deste corri'
( 'rumo de 640 00 NE, me.üu S(, 2.600
metros para o ponto 19 a sudeste da
cidade de Morada Nova na distância
de 200m, com 59 06' 36". de latitude e
~H'" 22' Ü'S' de longitude. Deste com
o rumo de n» 00' 80" mediu-se 0.40
km para o ponto 10 a sudeste da ctdade de Morada Nova na distância
de fiOO m com 59 06' 47" de latitude
e 38'·' '2:2' 13" de longitude. Deste com
o rumo de 90'" 00'. O, mediu-se 0,85
um para o ponto 11 ao sudeste da cidade ele Morada Nova na distância
de 700 m com 51! 06' 47" de latitude
e 38lJ 22' 36". Deste com rumo de
O" 00" S, mediu-se U ~ km paar o
ponto 12 ao sudoeste da cidade de
Morada Nova na distância de 1.800
m com 50;> 07' 24" de Latitude e 38'" 22'
36" de Jongttude, Deste com o rümo

constantes do Processo nQ
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75CJ 30' 80, mediu-se 3,40 km para

e pantv 13 ao Sul da estrada Sitiá,
ra<1<:L Nova na distância de 300

fi

Mo
com 50.~.n'j' 55" de latitude e 389 24'

o - lOngItude. Deste com o rumo
de 77° 00' NO, mediu -Se 3.40 km para
ponto 14 ao nordeste do povoadc
Casa Nova. na distância de 2,200 m
eorn 5" 07' 32" de latitude e 389 26'
ío" de longitude. Deste com o rumo
de 67 Q 00' SO, mediu-se 8,00 km para
ponto 15 ao Sul do oovoado 'I'apuío
~a distãnc1a 1. 200 m com 59 09' 13"
:J.'"

de latitude e 389 30' la" de longitude Deste com o rumo de 759 80' SQ.
m~diu-se 1,100 km para o ponto 16
ao sul do povoado de Lagoa Grande,
na distância de 1.400 m com 59 10' 47"
de latitude e 38° 36' 03' de longitude.
Deste com o rumo de 769 on' NO, mediu-se 600 km para J ponto 1. próximo à •cidade de Sitiá com 59 09'
55" de latitude e ~S9 39' (H" de 1011gitude ficando aSSIm fechado o Pojfsronc A com uma área de 13.900
h:S po!igOno B: - Partindo do ponto 01, mal"gem direita do Rio Banabuiu aproximadamente 7 km de Morada Nova com 59 08' 29" de latitude
e 38(} 19' 07" de longitude. margem
dIreita do Rio Banabuiu NE. m~diu
se 2 70 km para o ponto 02 aproximadamente 7 km de Morada Nova com
60 08' 13" de latitude e 389 17' 49"
de longitude. Deste com o rumo de
109 ao' SE. e mediu-se 1.75 km para
o ponto 03 ao Sul com 1,7~O m margem direita do Rio Banabuíu e 10.000
m a,proximadamente para a cidade de
~1o~ada Nova com 59 09' 10" de latit"ude e RSl) 17' 39" de longitude. Deste com ( l rumo de 529 30' SO. e medIU ..se 1,10 km para o ponto 04 ao
nor ta do povoado de oorcunca na Q1Stâl1citl de 5.000 m com 59 09' 32" de
latitude e 38 9 18' Q7" de longitude.
oeste com o rumc co 249 30' NO. mediu-se 1,20 km pala o ponte O~ R... N<?roeste do povoado Onça. na distância
<te 2.500 m com 59 OS' 55" de Iatdde
c 38 9 18' 23" de longitude Deste com
o rumc de 749 80' NO, medíu-ae 1.40
ara o ponto 01 à margem drreíta do
~iO Banabuiu, apro etv adamente 7
xm para .Morada !--Tova com 59 OS' 29"
cf..,." latitude e 38 9 19' 07" de longltUd~ ficando assim fechado o Polígono' B com a área ~otal de 260 nas.
PoUgo n o C: - partindo do. ponto 01.
a oeste do povoado de Espinho. com
2 O sm ce distância e 59 07' 19" de
:átitude e 389 09' 19" de Iongttude,

tomou-se o rumo de 629 00' NE e
rrecnu.se 5,40 km para o ponto 02, ao
Norte do povoado N03<;a Senhora
AParecida, com a distância de 0,5 ltm
e 5° 05' 55" de latitude e 38° 06' 42"
de .oncnude. Deste com o rumo de
23'" 00' SE, mediu-se 4,00 km para o
ponto 03 ao Norte da cidade de Limoeiro do Norte, na distância
de
0,5 km. com 5Q 07' 5~" de latitude e
:>8 9 OS' 55" de longitude. Deste com
o rumo de 779 30' SO, mediu-se 6,90
km para c ponto 04 ao Oeste do povoado de Bom Jesus do Carmo margem direita do Rio Banabuíu. na distância de 1,0 km com 511 07' 47" de
latitude e 389 09' 32' de longitude.
Deste c-um o rumo de 709 00' 80, margem direita do Ri:J Banabutu na eistâncía de 6.0 km. para o ponto 05 ao
Oeste do povoado Poço das Pedras,
à margem direita do Rio Banabuíu,
na dístâncía de 3 km com 59 09' 49"
de latitude e 389 12' 26" de longitude" Deste com o rumo de 09 ao' S,
mediu-se 0.6 km para o ponto OS ao
Sudoeste do povoado de Poço das Pedras. na distância de ·3 C' kru ('0In 5°
10' 08" de latitude e 389 12' 26" de
longitude. Deste -com o rumo de 84"
00' SO, mediu-se 2,7 km para o ponto
07 ao Sufeste do povoado Cajaseíras
na rüstáncía de 5 km com 59 10' 19"
de lat.ínude e 3S9 13' 53" de longitude. Deste com o rumo de 009 00' N,
mediu -se 2.0 km para o ponto OS ao
Sudeste do povoado de CfI. tazeíras. na
distância de 4,0 km com 5° 09' 13"
de latitude e 389 13' 53" de longitude. Deste com o rumo de 69\1 00' SO,
margem direita do Rio Banabuiu. mediu-sa 1.1 km para o ponto (}9 ao Sudeste do povoado de Ca 'aaeíras margem díreíta do RIo Banabviu. na rüstâncía de 3,0 km com 59 09' 26" de
latitude e 38" 14 31" de longitude.
Deste com o 'rumo de 009 00' S. mediu .se 06 km para o ponto 10 ao
Sudeste do povoad.... de cajeaeíras, na
distância de 3.5 em. (':"I!rJ 5° Q9' 49"
de latitude e 389 14' 31" de longitude, Deste com o rumo de 909 00' 0,
mediu-se 3,7 km para I) ponte 11 ao
Sudoeste do povoada de Cajazeíras
na distância de 1.S km com 59 09' 45"
de latitude e 389 16' 29" de longitude. Deste com o rumo de 009 00' N,
mediu-se 2.2 km para - ponto 12, ao
Noroeste do povoado de Cajazeiras
na dtstâncía de 1,0 km com 59 (}8' 36'
de Iaütude e 38\1 16' 29" ~ de longitude. Deste com o rumo de 9{j9 00' O,
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mediu-se 0,8 km para o ponto 13 ao
Noroeste do povoado de oajaaetras na
distância de 1.6 km com 5~ 08' 36" de
Iatttude E' 389 16' 55" de longitude.
Deste com o rumo de 029 00' l-TE. mediu-se 1,0 km. para o ponto ~4 ao
Oeste do povoado de Santa cruz, à
margem direita do Rio Banabuiu, na
distância de 1,0 km com 5Q 03 ae''
de latitude e 389 16' 49" de longitude, Deste com o rumo de 639 00' SE,
margem direita do
Rio Banabuiu,
mediu-se 1,5 km para o ponto 15,
práxímc ao POVOado de Santa Cruz,
à margem esquerda do Rio Banabuíu. na distância de 0,9 km, com
51) 08· 24" de latitude e 38Q 16' 13"
de longitude. Deste com o rumo de
00° 00 N, mediu-se 1,0 km para o
ponto 16 ao Noroeste do povoado de
Santa Cruz, a. margem direita do Rio
Seco na cnstâncía de 0,8 km com 59
07' 55" de latitude e 389 16' 13" de
longitude Deste com o rumo de 77y
00' SE, à margem esquerda do Rio
Seco. merüu-se 2,0 km para o ponto
17 ao SUl do povoado de Pedras. à
margem esquerda do Rio Seco, na
Distância de 3 O km com 59 08' 03"

14' 15" de longitude, Deste com o
rumo de 90l,' 00' E, mediu-se 3,0 km
para o ponto 23, ao NOroeste do povoado canga na distância de 2.5 km
com 59 07· 36" de latitude e 3S9 12"
37" de longitude, Deste com o rumo
de 009 00' S. mediu-se 1,1 km para o
ponto 24, ao Oeste do povoado COn~
go, à margem esquerda do Rio se~?
na distância de- 2.5 km com 59 05' 11
de latitude e 389 12' 37" de longitude. Deste com o rumo de 809 00' NE,
margem esquerda do Rio seco, me[tu-se 2,9 km para o ponto 25 ao Nordeste do povoado Oongo margem esquerda elo Rio Seco na distância. de
U,4 km com 59 07' 58" de latitude e
38° 11' 06' de longitude, Deste com o
-um- i'lP. 009 00' N. mediu-se 1.7 km
para o ponto 26 ao Norte do povoado
Congo na distância de 2.5 km com
5Q 05' 55" de latitude e 3S9 11' 06"
de longitude
deste
com o rumo
9gl,' 00' SE mediu-se 3,3 km para o
ponto 01 com 59 07' 19' de latitude
de longitude, Deste com o rumo de
e 389 09' 19" de longitude, ficando
assim fechada a área com 7.0.00 has ,

de Iatttude e 389 15' 23" de Iongrtu

Art.. 2\1 A área da Estrada BR-116,
com 50 tia. (clnquenta hectares) está
excluída da área constante do artigo
anterior.

de. Deste com o rumo de 029 00' NE.
merüu-sa 2.8 km para o ponto 18, ao
Norte do lugar Lagoa do saco, na distância de 0,2 km com 50;> 06' 36" de
latitude e 38° 15'19" de longitude.
Deste com o rumo de 839 00' SE, medíu-se 1,6 km para o ponto 19, ao
Leste do I ugar Lagoa do Saco, na
distância de 1,1 um com 59 06' 40" de
Iatituda e 389 14' 31" de longitude.
Deste com o rumo de 02° 00' SO, medíu-se 2.5 km para o ponto 20, ao
Sudoeste do povoado Clima, à margem esquerda do Rio saco na distância de 0-2 km com 59 08' aO" de
Iatítúde e 389 14' 34" de longitude.
Deste com o rumo de 599 00' SE, à
margem esquerda do Rio Beco, mediuse 0,7 km para o ponto 21, ao SUdeste do povoado Clima, à margem esquerda do Rio Seco na distância de
0,6 km com 389 14' 15" de latitude
e 59 08' 11" de longitude. Deste com
o rumo de 009 00' N, mediu-se 1,1
km para o ponto 22 ao Nordeste do
povoado Clima, na distância de 0,9
km com 59 07' 3·6" de latitude e 38f1

Art 39 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar. com
recursos que lhe sejam destlnadl?s
para realização do Programa de .Ir~l
gacão do Nordeste. a desapropríaçáo
de ~ que trata este Decreto.
Art. 4Q O expropriante, no exe!·ereto das prerrogativas que lhe sal?
asseguradas por este Decreto, podera
proceder. se alegar urgência. de contormídade com o artigo 15, do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941 com as alterações da Lei n'' "
2,786, de 21 de maio de 1956.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vjgor na. data de sua publicação. ~e
vogaüas as disposições em contrãnc.
Brasília, 17 dê março de 1975;
154,9 da Independência e 879 da
Hepúbl1ca,
ERNESTO GEISEL

Mauricio Rangel Reis
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DECRETO N° 75.482

DE

17 DE

MARÇO DE 1975

Declara de utilidade pública

6

inte-

resse social, para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -r- CODEV J1SF, áreas de eérzeas abrangidas pelo Projeto de
Energia do Baixo São Francisco, .')1tuadas em Município do Baixo stic
Francisco, nos Estados de Alagous
e Sergipe.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe con-

fere o artigo 81, item IH, da Constituição, e na conformidade com o artigo 4", da Lei número 4.593, de 2n
de dezembro de 1964,
DECRETA:

Art. 1" Ficam declaradas de uti-

lidade -pública e interesse social, para

rins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco -

CODEVASF, 74 (se-

tenta e quatro) áreas de várzeas co-

nhecidas como: 1) Saco Grande, 2)
Fazendas Pau Ferro, 3) 'I'ororo e
Abaiti, 4) Floresta, 5) Jacioba e São
Francisco, 6) Espinho, 7) Burubím,
7A) Caiçara, 8JSantiago, 9) Lagoa
Mãe Chica, 10) Fazendas Belém, 1112) Santa Maria, 13-14) Aratícum. 15)
Várzeas das Queimadas, Lagoa da
passagem, Lagoa Belo Monte, 16) Fazenda Júlia, 18) Farias, 19) Piracicaba, 20) Várzea do Riacho Capivara,
22) Fazendas Prazeres, 23) Cerca Velha, 24) Francisca, 25) Prazeres, 26)
Intãs, 27) Jacobina, 28) Várzea do
Riacho Grande, 29) Lagoas Gerupatuba e de Cima, 30) Lagoa do Saco de
Cima, Lagoa do Saco de Baixo, 31)
Lagoa Cabaceira, 32) Lagoa Tapera
r, 33) Várzea do Gararu, 34) Lagoa
da Fazenda Juazeiro, 35) Lagoa Tapera n, 36) Lagoa do Tição, 37) Lagoa do Limoeiro, 38) Lagoa Primeira,
39) Lagoa do Cabo, 40) Lagoa Queimada, 41) Várzea do Tripu, 42) Lagoa da Marcação, 43) Lagoa Funda,
44) Lagoa Grande, 46) Lagoa Comprida e Lagoa São Vicente, 46A) Escurial, 47) Fazenda Rabelo, 18) Lagoa Comprida, 49) Borda da Mata
rr, 51) Borda- da Mata III, 52) canhoba, 53) Lagoa Grande, 55) Lagoa
São Caetano, 56) Lagoa de São RaImundo, 57) Lagoa do Campo, 58) Lagoa do Maneaínho, 59) Lagoa Grande,

60) Fazenda .Iundíaí, 53) Lagoa. do
Morro, 64) Cotlnguíba, 65) Barra do
Cangote, 66) Fazenda Monteiro, 67)
Píndoba, 68) Bcacíca, 69) Carrapicho,
70) Várzea Penedinho, 71) Várze-a. do
Carrapicho J, 72) Cambraia, '/.n Lagoa Aracaré, 74) Betume, 75) M(1.rituba e 76) Brejo Grande, -aorangtdas pelo Projeto de Emergência do
Baixo São Francisco, e situadas nos
Municípios de Pão de Açúcar, Belo
Monte, Traipu, São Brás, Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu, no Estado
de Alagoas e nos Municípios do Porto da Folha, Gararu, Nossa Sennora
de Lourdes, Canhoba, Amparo do S::W
Francisco, Telha, Neópolls, nna elas
Flores e Brejo Grande, no Estado de
Sergipe, com 42,000 hectares aproximadamente, demarcadas nas Cartas
Topo-Hidrográficas do Rio São Francisco e compreendida pelas poligonais descritas nas plantas constantes
do processo número 1.225-75 e individualizadas no Projeto de Emergõncía do Baixo São Francisco (pohgonaís de desapropriação).
Parágrafo
único. Integram
as
áreas das várzeas a que se refere
este artigo, os imóveis de Natam Tavares, Orlando Rocha, .Iaguta Gcnçalves, João Oliveira, Humberto Pinheiro Machado, Maria Duarte, João
de Seixas Dória, Darci Cardoso de
Souza, Afonso Soares Pinto, Manoel
Elísio da Cruz, Elisabete Guimarães
Brito, Cícero Prudêncio, José de Souza Lima e Beatriz Souza Lima Espólio de Maria Tavares, Ho'rtiJio
França Cajé, Elpídio Emílio dos Santos, Francisco Cirilo Assis, José Hugo
Souto, Miguel da Silva Feitosa, Pernando Brito Machado, Luiz Antonio
de Souza, Antonio Dantas Tavares,
Djadma Gonçalves dos Santos, Isaías
Xavier de Melo, Bruno Alves Melo,
Noé Freire, Luiz Oliveira Rocha e
Espólio de Antonio Gomes da Rocha,
Art:lr Reaenda Silva, Espólio de
Aprigio Honorato Albuquerque, Maria
Faleoneres Tavares e filhos, Rozeno
Bispo dos Santos, José Antunes de
Jesus, Terezita Cruz, Azarias Ramos
Enéas Alves da Silva, Edeltrudes Fel:
tosa Poderoso, Carmelita Alves dos
Santos, José Taves Filho, Nelso Rezenda Albuquerque, Elísio Raújo, José
Antunes de Jesus, Everaldo Taovare."i
Dias, José Tomé dós Santos, José
Soares Freitas, João Pereira de Campos, Juarez José de Barros, João Luiz
Cerqueíra, Maria de Lourdes Menezes
de Matos, Sídônia de Matos, José Mon-
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teíro dos Santos, Berilo Soares Mata,
Aderbal Tavares, Antonio Medeiros
Neto, Antonio Lucrécío, Fernando da.
Cunha Araújo, Manuel Martins, Edt!berto Nunes Pinheiro, Pedro Souza,
Plácido Teixeira Lima, :Manoel Francisco Farias, Carlos Soares da Silva,
Esmeralda Mendonça Carvalho, Marta Carvalho, Ivete Carvalho, Asseclação Social São José de Canhoba, M"Lria Helena Melo, Amandio Guimarães Lima, José Calazâo da Paíxâo,
Rodolfo Santos e Ivan Dias, Marcehno José Ferreira, Manuel de Oítveíra Castro, Manoel Fernandes de
Oliveira, Manuel Antunes dos Santos.
Manoel calazans Machado, Espolio de
João de Souza Torjal, Herval Brito,
Jackson Figueiredo, Maria Correio
Monteiro, Alvaro Melo, Tadeu B<trboza da Silva, José Moura Sobrinho,
Manuel Silveira Dantas, Manoel Leme, Maria Conceição Barros, Francisco de Assis, Maria das Dores Santos, Jaime de Campos Machado, Hernani Silva, Pedro Silva, José Patino
Góes, Angelo Ferreira Leite, João
Barroso, Jonas Sampaio, Manuel JusDECRETO N." 75.483 Dispõe sobre
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tino dos Santos, Eduardo Gonçalves
da Silva, José Vieira da Silveira, JO,51'>
Angônío Pereira, José Luiz da Silva
Gama, Elisa Ferreira Silva ~ Luiz
José Alves, e outros.
Art. 2.° A CODEVASF fica autorezada a promover e executar com
recursos próprios, a desapropriação
de que trata este Decreto nos termos
do artigo 11, da Lei número 6.088.
de 16 de julho de 1974.
Art. ii9 A expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de ccnformidade com o artigo 15, do Decreto-lei número 3.965, de 21 de junho
de 1941, com as alterações da Lei
número 2.786, de 21 de maio r'e 19ti6.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Maurício Rangel Reis

DE 18 DE MARÇO DE 1975

execução do Terceiro Protocolo Adicionai, do Ajuste -íe Com-

píemeniuçco n» 18, sobre Produtos da Indústria Fotográfica, concluído
entre Brasil, Argentina, México e Uruguai.

O Presidente da República,
usando das arrrbuíções que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo -Ie .:l de fevereiro de 1961, que criou '3 Associação LatinoAinerícana de LIvre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de
Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 O) e 99 (IV) da Conferência das Partes
Contratern.es do Tratado;
Oonsideranoo que, de acordo com o disposto no artigo 4,° do Ajuste oe
Complementação n.s 18, sobre Produtos da Indústria Fotográfica, posto
em vigor, no Brasil, pelo Decreto n.v 71.074, de 11 de setembro de 1972, CS
Governos do Brasil, da Argentina, do México e do Uruguai poderão ampliar
anualmente o programa de liberação contido no Anexo I do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina do
México e -lO Uruguai, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em
Montevidéu, no dia 18 de dezembro de 1974, o Terceiro Protocolo Adicional
do Ajuste de Complementação n." 18, sobre Produtos da Indústria Fotográfica:
considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor trinta dias após sua assinatura, segundo dispõe seu artigo 2.":
DE'CRE'lA:

Art. 1.0 A partir de 17 de janeiro de 1975, a importação dos produtos.
constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argen-
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tina, do México e do, Uruguai e dos países de menor desenvolvimento
econômico -erat-vo, Bolívia, Equador e Paraguai, fica sujeita aos gravames
estipulados em seu anexo único, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam M

importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 2.° O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos com-

petentes, as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste
Decreto.
Art. 3.° A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n.e 52.087, de 31 de maio de 1963 e reestruturada pelo Decreto
n.« 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira ce

Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a execução do Protocolo anexo,
sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975; 154.° da Independência e 87.° da República.
ERNESTO GEISEL

Antonio Francisco Azeredo cUt Silveira
Mário Henrique Simonsen

.o

Protocolo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.

de 20-0-75.

DECRETO

N.o

75.484 -

DE

18 DE

MARÇO DE

1975

Dispõe sobre a criação de [unções de confiança para a composição ela
Categoria Direção Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente do Hospital das Forças Armadas e dá
outras imnnaénciae,

O Presidente da República,
usando da e.trfbuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 7.° da Lei n." 5.645, de 10 de dezembro
ce 1970, e o que consta do Processo DASP n." 1.295/75,
DE:CRE'IA:

Art. 1.0 Ficam criadas, na forma do Anexo, as funções de confiança
Integrantes da Categoria Direção Superior, código LT-DAS-101, do Grupo
Dlreçãc e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente do Hospital
das Forças Armadas, órgão autônomo do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 2.° O provimento das funções de confiança de Direção Superior,
compreendidas no Anexo deste decreto, é da competência exclusiva do
Presidente da República, na forma do caput do aruígo 5.° do Derreto
n,v 71.235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 3.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Hospital das Forças Armadas.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, ':f.; de março de 1975; 154.° da Independência e 87.° da 'República.
ERNF.5TO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
Antomo Jorge correo

o

anexo mencionado no art. I'! foi publicado no D. O. de ..20-S-75.
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DECRETO

N.O

75.485 -

DE

18

DE MARÇO DE

1975

Dispõe eooro a criação de funções para a composição da Categoria Direção
lrüermeauiria, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro
Permunetite do Hospital das Forças Armadas, e dá outras prcoinéncias,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constltuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo 7.° da Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro
de 197fl, no artigo 1.0 da Lei n.s 6.006 ,de 19 de dezembro de 1973, e o que
consta do Processo DASP n." 1.411175.
DECRETA:

Art. 1.0 São cr-iadas. na forma do Anexo, as funções integrantes da
Categcrfa Direção Intermediária, código DAI-ll1, de Grupo Direção e

Assistência tntermedtãrías. do Quadro Permanente do Hospital das Forças
Armadas, órgão autônomo do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 2.° A despesa decorrente da aplicação deste decreto será atendida
pelos recursos orçamentários próprios do Hospital das Forças Armadas.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publícação,
revogarias as disposições em contrário.
Brasília, Ir. de março de 1975; 154.° da Independência e 87.° da 'República.
Eli.:rms'Io GEISEL
Joõo Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Correa

o

anexo mencionado no art. 1'? foi publicado no D. O. de 20-3-75.

DECRETO

N.O 75.486 MARço DE 1975

UE

18

DE

Autoriza o funcionamento do curso
de Ciências da Faculdade de Pedagogia, Ciências e Letras de Caçador, mantida
pela . Fundação
Educacional do Alto Vale do Rio
do Peixe, com sede na cidade de
Caçador, Estado de santa Catarina.

o

Educacional do Alto Vale do Rio do
Peixe, com sede na cidade de Caçador, Estado de Santa Catarma..
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação
revogadas as dísposlções em contrá-=
rio.
Brasília, 18 de março de 1975'
154.° da Independência e 87.° dá
República.
ERNESTO GEISEL

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere
artigo 81, item UI, da Oonstituíção, de acordo com o artigo 47,
da Lei n,« 5.540, de 28 d.e novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 1969,
conforme consta do Processo numero
GM-BSB005930-74, do Ministério da
Educação e Cultura,

°

Ney Braga

DECRETO N." 75.487
MARÇO DE 1975

DE

18 DF.

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de FHosojia,
Ciências e Letras, com sede na cidade de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo.

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências (licenciatura de 1.0 grau) da Faculdade
de Pedagogia, Ciências e Letras de
Caçador, mantida pela Fundação

o presidente da Republíca,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o arttgo 47,
da Lei n.? 5.540, de 28 de novembro-
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de 1968, alterado pelo Decreto -Ieí n
mero 842 de 9 de setembro de 1969,
ú-

e tendo ém vista o Parecer do Conselho Federal de Educação numero
44-75. conforme consta dos PfOcessos n-s 6.643~74-CFE e 207.033-75,

do Ministério da Educação \::; cul-

tura.
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras (licenciatura plena - habilitações em Português-Francês e em Português-Inglês),
da Faculdade de Filosofia. Ciências e

Letras, mantida pela Fundação Sa~
joanense de Ensino, com sede na CIdade de São João da Boa Vista, Es-

tado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154,0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.488 - DE 18
MARço DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso ele
Estudos Sociais da Faculdade
de
Educaçâo e Ciências Humanas
"Prot . Laerte de Carvalho", mantida pelo Centro de Estudos U'Ilí,ficados Bandeirante, com sede na cidade de Santos, Estado
fie
São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n." 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
72-75, conforme consta dos Processos n.ss 9.993-74-CFE e 207.042-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais
(habilitação em Educação Moral e
Cívica) da Faculdade de Educação e
Ciências Humanas "Prof , .caerte de

Carvalho", mantida pelo Centro de
Estudos Unificados Bandeirante, com
sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o 75.489 MARÇO DE 1975

DE 18 DE

Concede reconhecimento ao cu-se de
pedagogia da Faculdade de Ed·ucação e Ciências Humanas "Prot ,
Laerte de Carvalho", mantida pelo
Centro de Estudos Unificados Bandeirante, com sede na cidade de
santos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o arttgo 47,
da Lei n.« 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
71-75, conforme consta dos Processos n.ss 9. 994-74-CFE e 207.043-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de pedagogia ~ habilitações em Magistério das Disciplinas pedagógicas do 2.° grau, em Orientação Educacional, em Admtmstração Escolar (licenciaturas de 1.0 grau
e plena) da Faculdade de Educação
e Ciências Humanas "Prof . Laerte de
Carvalho", mantida pelo Centro de
Estudos Unificados Bandetrante CEUBAN, com sede na cidade de Santos. Estado de São Paulo.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1976;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

273

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

N.O 75.490 MARço DE 1975

DE

18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Física da Faculdade de ruosona,
Ciências e Letras uFarias Brito",
mantida pela Associação Paulista
de Educação e Cultura, com sede
na cidade de Guarutnos, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o arttgo 47,
da Lei n.s 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
4.060-74, conforme consta dos Processos n.ss 8. 845-74-CFE e 200.534-75,
do Ministério da Educação e Cultura,

mero 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
57-75, conforme consta dos .t'1'0cesses n.ss 8.292-74-CFE e 206.327-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria,
com sede na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Física da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras
"Farias Brito", mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura,
com sede na cidade de Guarulnos,
Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.491 MARço DE 1975

DE

13

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Direito da Universidade Federal de
Santa
Maria, no EstaeZa do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n." 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí uú-

DECRETO

N.O

75.492 1975

DE

18

DE

MARçO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mantido pela Sociedade
Propagadora
Esdeva, com sede na Cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, irem IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da LeJ n,« 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 ele setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer rio Conselho Federal de Educação numero
47-75, conforme consta dos Processos nvs 8.748-74-CFE e 206.531-75,
do Mimsterlo da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconnecímenta ao curso de Estudos Sociais
(licenciatura de 1.0 grau) do Centro
de Ensino Superior de Juiz de Fora,
mantido pela Sociedade Propagartcra
Esdeva, com sede na Cidade de cruíz
de Fora, Estado de Minas Gerais. ~
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Art. 2.° Este Decreto entrará em

DECRETO

vigor na data de sua publtcaçâo,
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasítía, 18 de março de 1975;
154." da Independência e 37.0 da
República.

N.O

75.494 1975

DE

18

DE

MARÇO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Artes Práticas do Centro de, Ensino Superior de Juiz de Fora, com.
sede na Cidade de
Juiz de Fora
Bstaâo de Minas Gerais.

ERNESTO GEISEL

O presidente da República,

Ney Braga

DECRETO

N.O

75,493 -

DE

18

DE

MARço DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Letras do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mantido pela
Sociedade troioaaaorc Esdeva, com
sede na Cidade de Juiz de Fora.
Estado de Minas Gereas ,

O Presidente da República,

usando das atrtbuíçôes que
fere o artigo 81, item IH,
tituição, de acordo com o
da LeI n.v 5.540, de 28 de

lhe conda Consartàgo 47,
novembro

de 1968, alterado pelo Decreto-lei númerc 842, de 9 de setembro de 1969,

e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação numero
49-75, conforme consta dos Prccesses n.ss 8.750-74-CFE e 206.330-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras (licenciatura de 1.0 grau), do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mantido pela Sociedade Propagadora Esdeva, com sede na Cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.0 da Independência e 87 o da
RepúblIca.
ERNESTO GEISEl.

Ney Braga

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item UI, da Constituição, de acordo com o arueo 47,
da Lei n.s 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de HJ69,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
46-75, conforme consta dos Processos TI.Os 8.747-74-CFE e 206.529-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Artes
Práticas
(habilitações em Artes
Industriais,
em Técnicas Comerciais e em Edu··
cação para o Lar) do Centro oe Ensino Superior de Juiz de cera, mantido pela Sociedade Propagadora Esdeva, com sede na Cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o

75.495 1975

DE

18

DI';:

MARÇO DE

Concede reconhecimento ao curse deCiências do Centro de Ensi,'lrJ Superior de Juiz de Fora, mantido
pela Sociedade propagar]'Jra Rsdeva, com sede na cidade de Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando «es atribuições que lhe confere o artigo 81, item rTl. da Constituiçáo. ele acordo com o artigo 47,.

ATOS

da Lei n.e 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-Iel número 842, de 9 de setembro de ]969,
e tendo em vista o Parecer do Oonselhc Federal de Educação numero
45-75, conforme consta dos Processos n.sa 8,746-74-CFE e 206.526-75,
do Mtnísterto da Educação t Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências (licenciatura de 1.0 grau),do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mantido pela Sociedade Propagauora Esdeva, com sede na cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto en trará em
vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.° da Independência e 37.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.° 75.496 MARÇO DE 1975

DE
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18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências contábeis da Faculdaàe
de Ciências Contábeis e Aamin'istrauoae, mantida pelo Inst'lt?lto
Cultural Newton Paiva
Ferreira,
com sede na cidade de Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constttuiçâo, de acordo com o artigo 47,
da Ler n." 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tenda em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação numero
22-75, conforme consta dos Processos n.ss 8.775-74-CFE e 206.326-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconnecimente ao curso de Ciências Contabers
da Faculdade de Oíêncías Contabeís

e Administrativas, mantida pelo Instituto Cultural Newton Parva Ferreira, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 75.497 MARço DE 1975

DE

18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos
mantida Pela sociedade
Visconde
de São Leopoldo, com sede na cidade de Santos, eetcao
de São
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n,« 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
73-75, conforme consta dos Processos n.ss 8.938-74-CFE e W8.320-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, mantida pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, com
sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de J.975~
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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N.O

75.498 -

DE

DO

PODER EXECUTIVO

18 na

MARço DE 1975

A utoriza o funcionamento do curso
de Ciências da Faculdade de Filosotià
Ciéncías e Letras "Caaniío

cdstéio

Branco", com seae na Ci-

dade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47.
da Lei n.s 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nú-

mero 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
16-75, conforme consta dos Processos n-s 3. 738
e 204.895-74,
N73-CFE

cessas n-s 8.037-74-CFE e 208.753-73,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Psicologia (bacharelado e licenciatura) da trmverstdade Federal da Bahia, com sede na
Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2.° Este Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 18 de março de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

do Ministério da Educação e Cul-

tura,

DECRETO NQ 75.500 MARÇO DE 1975

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências (licenciatura de 1.0 grau) da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letr-as "Oamílo
Castelo Branco", mantida pela Associação Itaquarense de Ensino, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 18 de março de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N," 75.499 MARçO DE 1975

DE

18 :JE

Concede reconhecimento ao curso de
Psicoíaçiá da Universidade Federal
da Bahia, com sede em Salvada?"
Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n.s 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
21-75, conforme consta dos Pro-

DE

18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências ECOnômicas do tnstuuio
Superior de Ciências Ap/,it:adas,
comseâe na Cidade de Limeira. Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n." 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educaçâo número
11-75, conforme consta .Ios Processos n.ss 5.680-73-CFE e 207.438-75,
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Econômicas do Instituto Superior de Ciências
Aplicadas, mantido pela Associação
Límeírense de Educação, com sede na
Cidade de Limeira, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 18 de março de 1.975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

277

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N.075.501 -

DE 18 DE

MARÇO DE 1975

Eleva o Consulado em Paramaribo cf,
categoria de Consulado-Geral.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstituição, e nos termos do artigo 28,
do Decreto TI.O 71.534, de 12 de dezembro de 1972,
DECRETA:

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Nev Braga

DEORETO N.O 75.503

Art. 1.0 Fica elevado à categoria
de Consulado-Geral o Consulado do
Brasil em Paramarlbo, Suriname.
Art. 2.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18

de

março

154.0 da Independência
República.

de 1975;
e 87.° da

ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

DECRETO N.O 75.502

da

DE 18 DE

MARÇO DE 1975

concede reconhecimento ao curso de
Adminisrtação da Faculdad~ de
Cíénctas Contábeis e Administrativas, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe eonfere o artigo 81, item lII, da constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n.s 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei n'' 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 39-75,
conforme consta dos Processos nvs 8.774,

de 1974 CFE e 207.031-75 do Minis-

tério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1° E' concedido reconhecimento ao curso de
Administração
(habilitação em Administração
de
Empresas) da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas, mantida
pelo Instituto Cutural NewtOIl Paíva
Ferreira, com sede na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas ocraíe.

DE J8 DE

MARÇO DE 1975

ao

Autoriza o funcionamento
curso
de Educação
Artística da Faeul-,
dade de Música
"santa Cecília"
mantida pela Sociedade Educadora e Instrutora de Pindamonhangaba, com sede na Cidade de Pín-:
aamcntumqaoa, Estado dA São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei n- 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n9 54-75, conforme consta dos Processos n.ss 6.508-74
CFE e 207.030-75 do Ministério da
Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Artística (licenciaturas de 1.° grau e plena habilitação em Música) da Faculdade de Música "Santa cecilia", mantida pela Sociedade Educadora e Instrutora de Píndamonhangaba, com
sede na Cidade de Píndamonhangaba,
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto netrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
da Independência e 87° da
República.
EENEsTe GEISEL
154°

Ney Braga

278

ATOS

DECRETO N." 75.504

DE

DO

18

PODER EXECUTIVO

DE

MARÇO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Formação de professores para as
Disciplinas Profissionalizantes
do
Ensino de 29 grau do Centro de
Educação
Técnica
do
Instituto
Americano de Lins, com sede na
Cidade de Lins, Estado
de
São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47. da
Lei n.s 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei n° 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n,« 10-75, conforme consta dos Processos TIS. 8.971-74C.F.S. e 206.328-75 10 Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q lt concedido
reconhecimento ao curso de Formação de Professores para as Disciplinas Profissionalizantes do Ensino de 2." grau, Esquema I e EsquemaIl (área terciária)
do .centro de Educação Técnica do
Instituto Americano de Lins, com sede
na Cidade de Lins, Estado de São
Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154° da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.505

DE

MARÇO DE 1975

18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática da Faculdade de Filosona, Ciências e Letras, mantida
pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira. com sede na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei ns 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.v 14-75, conforme consta dos Processos ns. 7.639-74CFE e 208.325-75 do Ministério da
Educação e cultura,
DECRETA:
Art. L" E' concedido

reconhecimento ao curso de Matemática da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo Instituto Cultural
Newton Paiva Ferreira, com sede na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
AJ.t. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154" da Independência e 87" da
República,
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
DECRETO N. o 75,506
MARÇO DE 1975

DE

18

DE

Autoriza o funcionamento do cursO
de A rtee Práticas da Faculdade de
ruoeon«, Ciências e Letras de Tatuí
mantida pela Associação de Ensino
'I'atuiense, com sede na Cidade de
Tatuí. Estado de São eauio.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere- o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei nv 842,
da 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n,« 17-75, conforme consta dos Processos n.ss 6.274-74CFE e 208.324-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o funciona-

menta do curso de Artes Prática-s
(habilitação em Artes Industriais) da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tatui, mantida pela Associação de Ensino 'I'atuiense, com seda
na Cidade de Tatuí, Estado de São
Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
1549 da Independência e 87'.1 da
Repúbüca ,
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO

N.O 75.507
MARÇO DE 1975

DE

18

DE

A utortea o funcionamento do curso
de Ciências Biológicas da Faculdade
de Biologia e Psicologia Maria rnereza,
mantida pelo Instituto de
Ctêncíá e Tecnoíoçui Maria rnereea,
com sede na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item liI, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei n- 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n,» 63-75, conforme
consta dos Processos ncs 6. 342-74-CFE
e 210.492-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.° Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Biológicas
(hcenciatura.j da Faculdade de Biologia
e Psicologia Maria 'I'hereza,
mantida pelo Instituto de Ciência e
Tecnologia Maria 'I'hereza, com sede
na Cidade de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ER~ESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.508 MARÇO DE 1975

DE

13

DE

Regulamenta a Lei n9 6.168, de 9 de
dezembro de 1974, que criou o Fundo de Apoio ao
õeueruxnnimento
Social - FAS.

o Presidente da República,
usando das .atrlbuíçôes que lhe confere o artigo 81, itens In e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 10 O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FA8 criado
pela Lei n- 6.168. de -:l de dezembro
de 1974, será eatruturadc. com observância, no que couber, a~l disposto no
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artigo 69, e respectivos parágrafos, da
Lei n? 4.728, de 14 de julho de 1965.
Art. 2° Constituem recursos de
FAS:
I A renda líquida das Loterias
Esportiva e Federal na forma da Iegtslaçâo específica em vtgor .
II - Recursos destacarias para esse
fim nos orçamentos moracíonais da
Caixa Econômica Federal - CEF.
III - Recursos de d .tacões orçamentárias da União. estabelecidas
anualmente, em montantes que guardem relação direta com as previsões
de distribuições dos prêmios brutos
das Loterias Esportiva e Federal. no
respectivo exercício.
IV - Outros recursos. de origem interna e externa, ínclusíve provenientes. de repasses e rínaneiamentos .
Art. 3° Os recursos de. F AS, qualquer que seja sua origem ou destinarão. permanecerão 'la Caixa Econômica Federal, até utilização pelos
destínatáríos,
Art. 4° O FAS compreenderá duas
contas principais:
I - Conta de repasa....s e transferências no caso previsto pelo inciso I,
do artigo 3°, combinado com o artigo
4° e seus parágrafos, 1<':1 Lei número

6.168-74.
II - Conta de operações rínanoeí-

ras a cargo da Caixa e-onômtca Federal, no caso prevtsto nc inciso n.
do artigo 3°, combinado com o artigo
5°, da Lei n'' 6.168~74
Art. 5Q A Caixa Econômica Federal
aplicara os recursos a c 'nta de operações financeiras através de ttnanciamentos destinados, preferencialmente, a:
I - Projetos de interesse de entidades públicas e privadas nas áreas
de saúde, saneamento ertucação trabalho, previdência e assistência social,
assim considerados através de manifestação do Ministério da Saúde, do
Ministério do Interior, dj Ministério
da Educação, do Mínísterío do Trabalho e do Mínistério da Previdência
e Assistência Social
II - Programas de cantei' social,
para atendimento a pessoas físicas,
devidamente elaborados sob a reaponsabtlldade direta de um ou mais
dos Ministérios da área social. mencionados no item T. deste artigo.
Art. 6° O Plano de Aplicação do
F'AS, na forma prescrita pelo artigo
7°, da Lei n° 6.168-74, abrangerão as
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contas a que se refere o artigo 4°,
deste Decreto, índlcando. para cada
uma delas:
.L O montante de recursos dísponíveís, considerado o período de 1e-

rerencía:

11 - A destinação das transferências a fundo perdido, e a programação dos financiamentos u cargo da
Caixa Econômica Federal.
Art. 7,0 A conta de transferências
a fundo perdido discrlmtnará )8 programas a que se vincularão os recurSOb, com base na dístrtbnçâo proposta pelos Ministérios beneficiários.
Parágrafo único Deftm das as destinações financeiras nos termos deste
artigo, os Ministros de Estado determinarão a abertura de contas correntes vinculadas na Caixa Econômica
Federal, através das quais 'Serão movimentados os recursos repassados.
Art. 8° A conta de operações financeiras poderá desdobrar-se em
subcontas correspondentes a linhas
de operação especificas, por setores
benefícíártoa.
§ 19 Para cada subconta serão indicados:
a)
as condições dos fínanciamentos, considerados basicamente prazos
de amortização e carência, Juros t.'
correção monetária;
b) os montantes a serem apertados pelos mutuários a título de contrapartida financeira.
§ 29 As subcontas
de operações
financeiras discriminarão), por setor
beneficiado, os programa'> e projetos
contemplados em cada Plano de Apltcaça0.
§ 3" Para cada contrato de mútuo
será aberta conta corrente vinculada:
a ser movimentada na conformidade
dos cronogramas de desembolso aprovados.
Art. 9° A aplicação de recursos n,
conta de operações fínanceirae one-.
decerá aos seguintes princípios gerais:
1 Manutenção do valor real aos
recursos públicos Incorporados à conta, no seu conjunto.
II - Composição de planos Iínanceiros para as diversas
linhas de
operação, segundo juros prazos e con
diçóes de resgate, dtter encíados, ae
molde a assegurar o atendimento do
item I.
IH - Garantias constttuídas em
nome ou à ordem da CEF e por ela

regularmente aceitas e quando couber,
instituição de seguros di; crédito em
favor da CEF.
Art. 10. O Plano de Aplicação ao
FAS será aprovado peto Presidente
da República, por proposta do Conselho de Desenvolvimento SocialCDS.

Art. 11. O F AS será admínístraão
pela Caixa Econômica Federal
CEF, investida, para esse efeito, dos
poderes gerais e especíaíe de admini-stração e gestão,. com e observância
das normas de competência e representação estabelecidas 2.LIl seu Estatuto e demais instrumentos de sua organização interna.
Parágrafo único, Nos termos deste
artigo, compete especialmente à catse
Econômica Federal:
I - Elaborar os elementos de apolo
para a proposta do Plano de Aptíeaçâo do FAS;
II - Examinar financeiramente as
solicitações de financiamento.
III - Realizar o acompanhamento
técnico e financeiro das
aplícaçôes
dos recursos do FAS - conta operações financeiras.
Art. 12. Os dispêndios com implantação e administração do F AS serão
por este suportados, devendo a estimativa de despesas ser estabelectda no
Plano de Aplicação.
Art. 13. Os programas e projetos
de iniciativa do setor público serão
apreciados por Grupo 'I'ecníco Especial, constituído de representantes da
Caixa Econômica Fede-ai c de IPEA.
Parágrafo único Cada Ministério
beneficiário de recursos do FAS indicará um representante especial que
coordenará, junto
Cai ca Econômica
Federal, os assuntos relativos :V}S
programas e projetos da respectiva
área de atuação.
Art. 14. O exereícto financeiro do
F AS coincidirá com o ano civil.
Art. 15. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 18 de março de 1975;
154,° da Independência e 87." da
República.
à

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símonseti
Ney Braga
Arnaldo prieto
Paulo de Almeida taocnaao
Joâo Paulo dos Ret<; venoso
Maurício Rangel R"lis
L. G. do Nascimento e Silva
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DECRETO N." 75.509 - DE 18 DE
MARÇO DE 1975
Concede autorização às empresas Sea
Drilling tsuernauonoi Ltd. e SecDrZll do Brasil Ltda. para executarem trabalhos de perfuração de poços na plataforma continental, a
serviço da petróleo Brasileiro S ,A.
~

PETROBRAs.

O Presidente da República,
usando da atrtbuiçâo que lhe contere

o artigo 81, item IH, da Constituição,

DECRETO N° 75.510 -MARÇO DE 19'15

DECRETA:

Art. 1,0 :E: concedida autorrzação às
empresas Sea Drilling Intemact mai
Ltd. norte-americana, e Bea-Drttt do
Brasil Ltda., para executarem trabalhos de perfuração de poços no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n. ° 1.098, de 25 de março de
1970, a serviço da Petróleo Brasileiro
S.A. - PE'I'ROBRAS, mediante contrato entre as mesmas
celebrado,
empregando a embarcação "Seaemfj
11" de nacionalidade norte-americana,
Art. 2.° A autorização de que-trata
este Decreto compreende os fins men.,
cíonados no artigo 1.0 e vigorara até
31 de março de 1977, prorrogável, mediante novo decreto, sem prejuízo de
sua caducidade em qualquer tempo
se ocorrer a conclusão dos trabalho~
contratados ou a extinção das obrtgações respectivas, na forma da lei Ou
do contrato.
Art. 3.° Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contra-Io.
Brasília, 18 de março de 1875;
da Independência e 87. c da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo lienning
Shigeaki Uekí

19

DE

Estabelece as normas para a fixação
de tarifas incidentes sobre o uso da
dgua nos -proíetos de irrigação e dá
outras providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista a necessidade de estabelecer normas para a üxaçao de tarifas incidentes sobre 0 uso de água
nos projetos de Irrizacão implementados pelos órgãos públicos.

de acordo com o Decreto n.« 63.114. de

26 de agosto de 1968, e tendo em vista
o que consta do processo nc 601.125,
de 1975, do Ministério das Minas e
Energia,

DE

DECRETA:

Art. 1° Os projetos de irrigação
contemplados com recursos públicos
federais serão:
I - de rasponsabütdade total do
Poder Público, quando estruturados
com base no lote agrtcota familiar e
no lote de pequena emp resa,
II - de responsabilidade parcial do
Poder Público, quando envolverem a
participação das médias c grandes
empresas.
§ 1° Para os fins do disposto neste
artigo, considera-se projeto de irrigação o conjunto de atívtdades de planejamento, administração, execução,
operação e manutenção, visando ao
aproveitamento agrícola dos recursos
de água e solo em determinada áre-a.
§ 2° Os tamanhos dos lotes familiares, para pequena, médín e grande
empresas, serão defínídos pelos órgãos
federais que desenvolvem programas
Q.e irrigação, observada. a legislação
existente.
Art. 2° O Governo Federal será
representado nas atividades de aproveitamento agrícola dos recursos de
água e solo pelos órgãos federais que
desenvolvem programas de irrigação,
com competência própria respeitada
a legislação em vigor, narttcularmente
Código de Aguas e legislação correlata.
Parágrafo único. Os Ministérios do
Interior e das Minas P Energia estudarão em conjunto a utilização da
água em projetos de irrigação, nos
casos de seu uso também para energia elétrica.
Art. 3° Aos órgãos federais que
desenvolvem programas de irrigação
compete:
I -- receber dos usuários das obras
de infra-estrutura geral e de uso

°
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de irrigação Oh

referentes

à

tarifa

d'água;

II - propor anualmente ao Ministro de Estado do Interior os valores
a serem atribuídos aos parâmetros de
fixação da tarifa d'água, para cada
projeto de irrigação.
In - delegar a outras instituições
públicas, nc todo ou em parte, suas
atribuições de planejar, administrar,
executar, operar e manter os projetos
de irrigação.
Art. 40 As aplicações de recursos
públicos nos projetos de irrigação sob
responsabilidade total do Poder Público, compreenderão:
I - as obras de íntra- estrutura geral e de uso comum;
II - as obras de benfeitorias inter..
nas ao lote agrícola familiar e 0.0 lote
de pequena empresa.
§ 10 Entendem-se come obras de
infra-estrutura geral e de uso comum,
entre outras, estradas, energia elétrica, comunicações, saneamento geral,
barragens, tomada de agua, canais e
drenas principais. prédios de admínístração, equipamentos sociais e urbanos.
§ 2 0 Entendem-se corno obras de
benfeitorias internas à propriedade
agrícola, entre outras, desmatamento,
sistematização, canais e drenas parcelares, habitações. estábulos e obras
similares de utilização mdrvidual da
propriedade.

Art. 50 O usuário dos projetos de
irrigação, adquirente 12 lote agrícola
familiar e de lote de pequena empresa amortizará as aplicações de recursos públicos em benfeitorias internas. bem como o valor da terra, no
prazo de até 25 (vinte (,: cinco) anos.
inclusive até 5 (cinco) anos de carêneía ,
Art. 60 Nos projetos de responsabilidade parcial do Poder Público, as
benfeitorias internas serão de responsabilidade exclusiva de SE'llS proprietários.
Parágrafo único. Os Investimentos
em benfeitorias internas a serem
realizados pelas média"
e grandes
empresas, poderão ser financiados
através de linhas de crértlsc- especiais,
existentes ou a serem estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 70 As obras de infra-estrutura geral e de uso comum de que
trata o artigo 4°, deste Decreto. serão
de propriedade do Governo Federal,
representado pelos
crgáos federais
que desenvolvem programas de irrigação.
Art. 8" As tarifas incidentes sobre
o uso de água nos projetos de írrígação de que trata este Decreto, serão
compostas pela adição:
I de parcela correspondente à
sua utilização, calculada com base no
valor atualizado das obras ue infraestrutura geral e de 11S0 comum;
11 - de parcela correspondente ao
valor das despesas anuais de admínlstração, operação e manutenção do
projeto.
§ 10 A parcela a que se refere o
item I deste artigo será calculada,
por projeto, em cruzeíros para cada
hectare de área irrigáveJ do usuário.
§ 20 A parcela a que se refere o
Item rr, deste artigo será calculada,
por projeto, em cruzeiros para cada
mil metros cúbicos de água fornecida
ao usuário.
§ 3 0 Para efeito de pagamento tias
tarifas referidas neste artigo, o valor
mínimo do consumo anual de cada
usuário será equivalente a 30% (trinta por cento) do consume normal. por
usuárto, previsto para cada etapa do
projeto,
§ 40 É da competência do Ministro
de Estado do Interior a fívaçâo. para
cada projeto de irrígaçâo. das tarifas
de que trata este artigo
devendo
considerar a capacidade de pagamento do projeto, particularmente em
sua fase de maturação bem coma as
características da sua estrutura de
produção.
§ 50 O Ministério das
Minas e
Energia, através do Oepartamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica,
deverá fornecer os elementos de sua
competência para a fixação das tarifas.
Art. 90 Os recursos provenientes
da arrecadação das tarifas d'água
constituirão receita própria do órgão
federal competente.
Parágrafo único. Caso o órgão federal competente venha a delegar a
operação do projeto de irrtgação. caberá à instituição outorgada o valor
obtido pela cobrança da "tarifa. referente à parcela correspondente
as

ATOS
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despesas anuais de administração,
operação e manutenção do projeto,
revertendo, ao órgão outorgante, o
valor referente à parcela correspondente à utilização das ourae de infraestrutura geral e de uso comum.
Brasília, 19 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

DECRETO N," 75.511 DE

DE

19

DE

1975

Aprova incorporação da Ccmrumrua
Espírito Santo Meridional de Eletricidade pela Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. e ("lá cerres
providências.

o
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Art. 2.° Fica declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139, § 1..:°,
do Código de Aguas, da exploração
do serviço de geração de energia elétrica existente em um trecho do rio
Ribeírão Alegre, no local denominado
Cachoeira Alegre, no munícípío de
Alegre, Estado do Espírito Santo em
virtude do Mnnifeato de usina hídroelétrlca apresentado no processo

S.A. n° 1.074-35.

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueky
João Paulo dos .Reis Veltoso
Mauricio Rangel Reis

MARÇO

EXECUTIVO

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, combinado com o artigo 61,
§ 5,°, do Decreto-lei n,e 2.627. de 26
de setembro de 1940, artigo 1.0, do Decreto-lei no 7.062, de 22 de novembro de 1944, artigo 64, do Decreto número 41. 019, de 26 de fevereiro de
1957, alterado pelo Decreto n.s 56.227,
de 30 de abril de 1965, e artigos 140,
letra "b", e 150, do Código de Aguas,
e tendo em vista o que consta do
processo MME 704.200-73,
DECRETA:

Art. 1." Fica aprovada a incorporação da Companhia Espírito Santo
Meridional de Eletricidade pela Espírito Santo Centrais Elétricas S. A.,
com sede no Estado do Espírito Santo, procedida em Assembléias Gerais
Extraordinárias dessas empresas, realizadas, respectivamente, em 28 de
novembro de 1973 e 12 de novembro
de 1973, conforme consta dos autos
do processo MME 704.200-'73.
Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens e instalações transferidos
não é reconhecído como investimento
a remunerar, o qual será fixado pelo
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia,

Art. 3° Fica outorgada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A. a concessão
para o aproveitamento de
energia hidráulica do Rio Ríbeírão
Alegre, no local denominado Cachoeira Alegre, no Munciipio de Alegre,
Estado do Espírito Santo, e para o
serviço público de dlstríbuíçac de
energia elétrica nos munícíptos de
Alegre e Graçuí, Estado do Espírito
Santo.
Art. 4.° A concessão a que se refere o artigo 3.° vigorará pelo prazo
de 30 (trinta) anos.
Parágrafo único, Findo o prazo de
concessão os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
dos serviços concedidos reverterão à
União,
Art. 5° A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que VIer-em
a ser estipuladas.
Parágrafo único, A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere esse artigo até 6 (seis! meses antes de findar o prazo de vigência, sob pena de seu silêncio ser
interpretado como desistência da renovação.
Art. 6,° Fica sem efeito a Portaria
Ministerial n.v 472, de 6 de agosto
de 1968, que outorgou concessao à
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A,
para distribuir energia elétrica em
Anutiba, Café e Santa Angélica, todos no munícíplo de Alegre, Estado
do Espírito Santo.
Art. 7.° Ficam transferidas pala
Esp1rito Santo Centrais Elétricas S.A.
as concessões para distribuir energia
elétrica nos Municípios de Iúna e Muqui de que é titular a Companhia
Espírito Santo Meridional de Eletricidade, em virtude da Portaria Ministerial n,v 875, de 26 de outubro
de 1972, e do Decreto n,» 69.222, de
20 de setembro de 1971, -especttvamente.
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Art. 8.° A concessionária fica obri-

EXECUTIVO

DECRETO

gada a cumprir o disposto no Código

de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 99 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflla, 19 de março de 1975;
154.° da Independência e 87,0 da
Repúbllca.
ERNESTO GEISEL

Shíçeaki Ueki

DECRETO

N.O

75.512 -

DE

19

DE

MARÇO DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos
de Filosofia, de Ciências Bioloçicae,
de Matemática, de Física. doe Qutmica e de Desenho e Plástica da Universidade Federal de Juiz de Fora,
com sede na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Ccnstiuíção, de acordo com o artigo 47,
da Lei n,e 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
TI. O 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n.e 13-75, conforme consta dos Processos números
8.586-74-CFE e 202.835-73, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Filosofia, de Ciências Biológicas rüceneiatura), de
Matemática, de Física, de Química e
de Desenho e Plástica, da Umversldade Federal de Juiz de Fora, com
sede na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .xmtrárfo.
Brasíüa, 19 de março de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

N.o

75.513 1975

DE

19

D~:

MARÇO DE

Autoriza o funcionamento tio curso
de Administração da Faculdade de
Administração de Empresas de Governador Valadares, mantida pela
Sociedade Civil "õâater et 'lia,qistra" com sede na cidade de Governador Valadares, Estado ele ]llinas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n,« 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n." 31-75,
conforme consta dos Processos números 246-71-CFE e 207.035-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração
(habilitação em Administração de
Empresas) da Faculdade de Adrrunístração de Empresas de Governador
Valadares, mantida pela Sociedade
Civil "Mater et Magístra" com sede
na cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrátro.
Brasília, 19 de março de 1975;
154.0 da Independência e 87.~ da
República.
GEISEL

ERNESTO

Ney Braga

DECRETO

N."

75.514 1975

DE

19

DE

MARÇO DE

Concede reconhecimento aos cursos
de Letras, de Matemática, de Ciências Sociais, de Pedagogia e de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia de Itaceruna, mantida pela
Fundação
Educacional e Cultural
Sâo José, com sede na cidade de
ttaperuna, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III~ da Constituição, de acordo com o artigo 47,

ATOS

da Lei n." 5.540, de 28 de -iovombro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.? 4.126,
de 1974, conforme consta dos PrOcesses números 757-71-CFE e 464.906,
de 1971, do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q ~ concedido
reconhecimento aos cursos de Letras (Iícencíatura plena - habilitação em Português - Inglês), de Matemática, de
Ciências Sociais, de Pedagcgta (licenciatura plena - habilitações em
Administração Escolar e em Magistério. das .Disciplinas pedagógicas do
2.° grau) e de Estudos Sociais (licenciatura de 1.0 grau) da B'acuidade de
Filosofia de Jtaperuna, mantida pela
Fundação
Educacional e Cultural
São JOSé, com sede na cidade de rtaperuna, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, l'evogadas as dísposíçóes em contrario.
Brasilia, 19 de março de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 75.515
MARçO DE 1975

DE

285
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19

DE

Fixa o fator de reaiustcmento salariat relativo a março de 1975.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 3.°, da Lei n.s 6.147, de
29 de novembro de 1974.
DECRETA:

Art. 1.0 E' fixado em 1,44 (um inteiro e quarenta e quatro centésimos) o fator de reajustamento salarial correspondente ao mês 'te março
de 1975, aplicável às
convenções,
acordos coletivos de trabalho e decisões da Justiça do Trabalho, i105 termos do que dispõe a Lei n." 6.147,
de 29 de novembro de 1974.

Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

A rnaZdo Prieto
João Paulo dos Reis Vel1030

DECRETO N." 75.516 MARÇO DE 1975

DE

19 nn

Autoriza o funcionamento elos cursos
de Aâmimistração e õe Ciências
Contábeis da Faculdade de Asimimstraçõo, Ciências Contábeis e Econômicas, mantida pela Fundação
Educacional Serra dos órgãos, com
sede na cidade de Teres6polis, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei n.s 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal. de Educação n.s 61-75,
conforme consta dos Processos números 3.356-73-CFE e 224.591-72, elo
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Administração
(habilitação em Administraçao de
Empresas) e de Ciências Contábeis
da Faculdade de Admíutstraçêo, Ciências Contábeis e Econômicas, mantida pela Fundação Educacional Serra dos órgãos, com sede na cidade
de 'I'eresópolís, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de _sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

ATOS
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DECRETO N,o 75.517

~DE

DO PODER EXECUTIVO

19

cana Marlín Internatíonal Drilling Company, para executar tra-

D};

MARÇO DE 1975

balhos de perfuração explorató-

ria, no mar territorial 10 Brasil,
fixado pelo Decreto-lei n.e 1.• 098,
de 25 de março de 1970, a serviço
da petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, mediante contrato
entre as mesmas celebrado, empregando a embarcação especializada "Marlin n,s 4", de nacionalidade norte-americana".

Altera a autorização concedida pelo
Decreto n.O 73.709, de 01 de março
de 1974, à Companhia Marlin Brazil INC.

a

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o Decreto numero
63.164, de 26 de agosto
de
1968, e tendo em vista o que consta
do Processo nc 600.421-74. do Minis-

tério das Minas e Energia,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado o artigo 1.0,
do Decreto n,« 73.709, de 01 de mar-

ço de 1974, que passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1.0 E' concedida autorização à companhia norte-amerlDlX'I~ETO

NQ 75',5W -

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Braatlía, 19 de março de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da

República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henninç
Shigeaki Ueki
DE

20

DE MARÇO DE

1975

Abre ao Ministério da Saúde o crédito suplementar de cr$ 20.218.100,00.
para retc-ço ce dotações consignadas no vigente Orçamento
O Presidente da República
usando da atrtculçao que lhe confere o artigo 81, item UI. da Constdtuíçâo, e da autonzs...ção contida no artigo 69, da Lei nv 6.187, de 16 de
dezembro de 19i4,
DECRETA:

Art. 19 '1<~ICa. aberto ao Mlnistério da Saúde o crédito suplementar
no valor de Cr$ 20.218.100,00 (vinte milhões, duzentos e dezoito mil e
cem cruzeiros) para rr forco de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamentc, a saber:
c-s 1,00
25 00
MINISTl':RIO DA SAúDE
25 06
Dt v1::.f.o de Segurança e Informações
2506 142!J1692.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3,1.4.C ~. Encargos Diversos .. ""
.
100.000
25.00 - Suoerlntendêncla de campanhas de Saúde
públi(.,'l
2509.147f.1292.355 3,1.i.1 O~ 3.2,5 íJ 2509.14754292.356 3.1 1.1 02 -

3.2.5.0 -

Coordenação das Campanhas de ErradiUlÇ§r.. e Controle de Endemias
P~sSO'"d, .. Civil
Despesas Variáveis
,
.
Contrlbuiçôes de Previdência Social
.
Controle da Esquístossomose
P~r-S<}<:tl Civil
Despesas variáveis
, .
Contríbuiçôes de Previdência Social
,

16.151.300
2.961.200

66.000
13.900
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Controle da Doença de Chagas
- Pessoal Civil
- DW'pf'sas variáveis
.
_. õontríbuiçôcs de Previdência Social
.
- Contr vle da. Febre Amarela
- Pessoal Civil
í)2 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
2509.147;'4292.359 - Controle da Peste
3.1 1.1 - Pessoal Cívil
02 - Despesas Variáveis
,
.
3.2.5.v - c-n'.mbuíçõec.. de Previdência Social
.
2509.14754292 36G _. Ccutrolr de Endemias
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis ...•................
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência social ..
25f)9.14754292.357
3.1.1 ...
02
3.2.5. (,.
2509.14754292.3Ja
3. 'i :.1

-

'rotal

.

crs

1,00

395.900
83.600
101.200
21.400
101.200
21.400
155.500
15 "00

--20.218.100

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orcamentártas consignadas no vigente Orçamento ao subancxo 25.CO, a saber:
1,00
25.00 - 1\1INISTÉRIO DA SAúDE

o-s

2b.02 - Becretaría Geral
- 2502.14090412.005
3.1 4.U - êmcargos Diversos
.
25.09 - Suoermtendênr-Ia de Campanhas de Saúde
Pública
Atívldade - 2509.14754292.355
3.1. 3 1 - ~l.·:m;;neradí,) de Serviços pessoais
.
3.1.1. O - Encarpns Diversos
..
Atbridaóf - 2.iü9 147F4292.356
3 1.3.1 - Remuneracâo de Serviços Pessoais
.
3.1.1.0 - ~.'1~,a.rQ"os Diversos .................• , .

Ath~.c:atie

Atividade Atrvldade -

3 .1. 'j.1 3.1.4. O A:tiv1{htryp -

3 .1 ..~ .;. -

11. 84F. (\()(]

7.267.500
Fi'" flflO

24.100

25il~.14754292.357

3.1.·31- eemuoeraoão de Serviços Pessoais
3 1.4 _O -

100.000

.llili.;j).l"Il'"''S Dtversos

.•••.•.•••••.••.

25(1;".11754292 358
Rcmuneracâo de Serviços Pessoais
E'nO<"1,l"íw:::
~3iJ:j.

Diversos

334.600
144 900

.

85.500
37.100

.
.

85.500
37.100

.
.

182.100
18.9DO

14"54292.359

Rcmuneracâo de Servícos Pessoais

3 .1.4 O - "Enc"T2:05 Diversos .. '
Atividade - ?,j,);:l 14754292.360
3.1 3.1 - Rcmuner-icão de Serviços Pessoais
3 .1.'~. O - Enca.rgos Diversos

rI'otal

.

--20.218.100

Ar-t. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 10 de marco de
República.
ERNESTO

1975;

GEISEI.

MtÍrio tt enria-re Simrmnen

Paulo de Almm,ft.l, MQl'n.ado

roõa rinúo are Ret:-

V~lloso

1549 da

Independência e 87Q da
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DECRETO NQ 75.519 - DE 20 DE
MARÇO DE 1975
Autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico a garantir
empréstimo a ser contraído no exterior. pela Light Serviços de Eletricidade S. A., nas condições que

menciona.

o Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo. 81, item lU, da Oonstdtuição,
e ae acordo com o disposto no artigo
37, da Lei nc 4.131, de 3 de setembro de 1962,
DECRETA:

Art. te Fica o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico autorizado a garantir, até o limite de cem
milhões de dólares empréstimo a ser
contraído no exterior, pela Light Berviços de Eletricidade S. A., para execução de programa de investimentos
em transmísão e distribuição de energia elétrica em áreas dos Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de. sua publicação.
Brasília, 20 de março de 1975;
1549 d::l Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Shigeaki ueki
João Paulo dos Reis Velloso

e 241.203-72 do Ministério da Bklucaçâo e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Administração, habilitação em Administração de Empresas, da Faculdade de
Ciências
Contábeis e Administrativas Augusto
Motta, mantida pela Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto
Motta, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrro.
Brasília, 21 de março de 1975;
1549 da. Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

Nv

MARÇO

75,521 DE 1975

DE

21

21

DE

Retifica o Decreto n Q 75,235, de 16
de janeiro de 1975. que concede reconhecimento ao curso de Agronomia da Escola Superior do Es1JÍrito
Santo, no Estado do Espírito San-

to.

e Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item !lI, da Constituição,
e tendo em vista o que consta no
Processo MEC nv 205.677-75,
DECRETA:

Art. 19

DECRETO N9 75.520 MARço DE 1975

DE

DE

Concede reconhecimento ao CUrso de
Administração da Faculdaàe de Ciências Contábeis e Administrativas
Augusto Motta, mantida pela Sociedade Unificada de Ensino Superior
Augusto Motta, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio àe
Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei n9
5.540 de 28 de novembro de 1968, alterada pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Pederal
de Educação nv 747-75, conforme
consta dos Processos ncs 2.292-73-CFE

Fica retificado, na forma
abaixo, o Decreto nv 75.235, de 16 de
janeiro de 1975, que concede reconhecimento ao curso de Agronomia da
Escola Superior de Agronomia do F.spírtto Santo, no Estado do E'Spíri1z)
Santo.
Na ementa e no artigo 19,
Onde se lê:
" . .. com sede na cidade de Vitória"
Leia-se:
"
com sede na cidade de Alegre".
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlc.
Brasília, 21 de março de 1975'
1549 da Independência e 879 dà
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N9 75.522

DE 21 DE

MARÇO DE 1975
Outorga à Companhia de papel ct:«pecá concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do
Rio Tigre (usina do Rlo Tigre) no
'
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos termos dos artigcs 140, letra "a" e 150,. do Código de Aguas,
e tendo em vista o que co-nsta do
Processo D.Ag. 1.985-56,
DECRETA:

Art. 1" li: outorgada à Companlua
de Papel Chapecó, concessão para o
aproveitamento hidráulico de um
trecho do Rio Tigre, situado no Distrito de Guatambu, Município de
Chapecó, Estado de Santa Catarina
onde se acha instalada a Usina d~
Rio Tigre, não conferindo o presente
titulo delegação de Poder Público à
concessionária.
Art. 2° O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para
~o exclus~vo da concessíonaría, que
nao poderá fazer cessao a terceiros
mesmo a título gratuito.
'
Parágrafo .ú::·li~o. Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de- energia aos associados
da concessionária e vilas operárias
de seus empregados, quando construídas em terrenos de sua propriedade.
Art. 3° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código de Aguas, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 4° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trmtaj anos.
§ 1° Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal,
nos 6 (seis) últimos meses oue antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ 29 No caso de desístêncía, fica
a critério do Poder Concedente extgír que a concessionária reponha,
por sua conta, o curso d'água em seu
primitivo estado.
Art. 5° Fica estabelecido que a
Centrais Elétricas de Santa Catart-

na S. A. - CELESC utilizará, a título provisório, e mediante condições
de fornecimento fixadas pelo Departamento Nacional de âguas e Energia
Elétrica, toda a energia produzuía
pela Usina do Rio Tigre, até que estejam ultimadas suas instalações para
o fornecimento de energia elétrica
nos Municípios de Chapecó, QUilombo, Caxambu do Sul e Coronel Prettas, todos situados no Estado de Santa Catarina.
Art. 6° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua pubncação,
revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 21 de março de 1975;
154 0 da Independência e 8ío da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N.o

75.523

DE

2:i.

)E

MAHÇO DE 1975
Declara de utilidade pública e ínte
reese social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, á1"ea de terra abrangid1.
pelo Projeto de irrigação "PaU dos
Ferros", nos Municipios de Pau dos
Ferros, São Francisco do Oeste e
Francisco Dantas, no Estado do Rio
Grande do Norte.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe CO'lfere o artigo 81, item IH, da Oonstrtuição, e na conformidade com o <.1,1"ttgo 4.°, da Lei n.v 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
- D.N .O.C.S., uma área de cerras,
titulada a diversos particulares, .orn
5.836,7750 (cinco mil, oitocentos e
trinta e seis hectares e sete mil. setecentos e cinqüenta centlares) aproximadamente, situada nos Municípios
de Pau dos Ferros, São Francisco do
Oeste e Francisco Dantas, todos no
Estado do Rio Grande do ..'forte,
abrangida pelo Projeto de Irrtgacao
"Pau dos Ferros", assim descrita nas
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plantas constantes do Processo numero 11.837-MII72, devidamente eutmoadas pelo Secretario-Geral do .vrtmsteno do Interior: o polígono tem ') seu
ímcto no marco da ombreira esquer..
da do Açude Público "Pau dOS Fer-

ros", donde segue com azimuth ae '"
4.°00' a distância de 1.825 m;

ponto toma o azimuth de

"leste

·~33.o30'

e

segue a distância de 1.800 m; desce
ponto toma o azimuth de 34..Q.. "30' 0

segue a distância de 2.750 m; deste
ponto toma o azimuth de 28'3:."OU'

'O;':

segue a distância de 1. 600 m. deste

ponto toma o azimuth de 358."00' e
segue a distância de 2.050 m; deste
ponto toma o azimut.h de 37.<>30' e segue a distância de 2.900 m: deste DOU"
to toma o azimuth de 77."00' c. segue
a distância de 1.100 m; deste ponto
torna o aaimuth de 19.°00' e segue à.
dlsLailCla ae 1.750 m; deste pente f,()+
ma o azimuth de 316"'00' e segue a
dii-;tanClGt de 65U m; deste ponte toma.
o aarmutn de 16.u SO' e segue a .nstãn.na oe 1. ::IbO m; neste ponto torna ()
azimut.n de 45. uQO' € segue a dístáncia ue 1.100 m; deste ponto toma o
azamum cte lJl:I.uOO' e segue a <11Sta,1'
era ae 350 m; oeste ponto toma o ã..';l.
rnutn de 51.uOO' e segue a distancia de
2.600 m, deste ponto toma J azamutn
de 28l:1. uOO' € segue a distancia de
bOO m; deste ponto toma o azimuth
de 14."OU' e segue a distância de
1.3::'U m; deste ponto torna J azamutn
de ~6."00' e segue a distancia de ....
l.U25 m ; deste ponto toma::> aaímutn
de 186.uOO· e segue a dístancia de , ..
2.25U m; deste ponto toma D azirnuth
de 235."00' e segue a distância de ...
2.625 m; deste ponto toma o azámutn
de 138.oUO' e segue a distancia de ...
2.00U m; deste ponto toma o azimuth
de 225"00' e segue a distância de ..
1.lUU m; deste ponto torna o azimutn
de 302.°00' e segue a distância de ...
1.250 m: deste ponto toma o azimuth
de 201."00' e segue a distância de
"1.500 m; deste ponto toma o azamutn
de 171.°00' e segue a distância de
i .950 m: deste ponto toma o azimuth
de 209.°30' e segue a distância de ...
1.650 m; deste ponto toma o azimuth
de 162.°00' e segue a distância de ,.
575 rn; deste ponto toma o aaírnuth
de 110."00' e segue a distância de ...
1.600 m; deste ponto toma o azimuth
de 189.°00' e segue a distância de
1.200 m; até chegar à margem do fIO
Seridó: deste ponto segue pelo rio Se-

ridó na distância de 2.125 m; deste
ponto toms o aatmutn de 59.°00' e 5e··
gue a distancia de 4.125 m: aeSIB
ponto toma o azlmuth de 35930' e segue a distância de 1.375 rn , uesce
ponto toma o asímuth de 58."00' e segue a distância de 1.950 m: deste ponto toma o aaímutn de 90.°00' e segue
a distancia de 2.300 m; deste 900(,0
toma o azimuth de 151"30' e segue
a custancia de ~.i.50 m; deste oon-o
toma o azimuth de 207.°00' e egu'j
a distância de .:\.625 m; deste ponto
toma o azimuth de 298.
e segue
a distáncra -ie 1.075 m; deste ponto
toma o azimuth de 253."00' e se<!;lir~
3. distancia ue Z.725 m; ate encontrar
a estrada que nga Pau aos Ferros a
Marceuno Vieira: deste ponte segue
pela estraaa na distancia de 6,425 -n
passando pero coroamento da cerra
gem do Açuoe Puunco Pau aos Ferros ate encontrar o ponto mícial d')
00U'

pohgono •

Art. 2.° A área da Estrada RN'·13
e Pau dos Ferros ;- Martins, com
13b,10 na (cento e trinta e cmco cectares e dez ares) está excluída da
área constante do artígo anterior.
Art. 3.0 O Departamento Nacíonar
de Obras contra as Secas fica autorizado a promover e executar, com "ecursos que lhe sejam destinados pano
reanzaçác do Programa de rrngaçâ»
do Nordeste, a desaproprtaçáo de que
trata este Decreto.
Art. 4.° O expropriante, no exerctcio das prerrogativas que lhe sao esseguradas por este Decreto, poderá proceder, se alegar urgência, de contermidade com o artigo 15, do Decretolei n'' 3.365, de 21 de Junho de 194~,
com as alterações da Lei n.s 2. 186, de
21 de maio de 1956.
Art. 5.° Este Decreto entrará ~m
vigor na data de SUa publicação, ficando revogado o Decreto n,': 71.34C.
de 8 de novembro de 1972.
Brasília, 21 de março de 1975~
da Independência e 87. 0 da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Mauricio Rangel Reis
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24 DE

MARÇO DE 1975

Dispõe sobre a competência dos M2nietroe de Estado dos Mínisterios
Civis e a participação das Diotsôee
de Segurança e In/armações e das
Assessorias de Segurança e Informações em assuntos relacionarias
com a Segurança Nacional. a Mobilização e as Informações; revogo
o Decreto nr 66.622, de 22 de ·rn'lio
de 1970 e da outras prcnruiénctas,
O Presidente da República,
usando das atrfbuiçoes que lhe confere o artigo ti, incisos lU e v, da
Oonstatuiçao, e tendo em vista as
prescnçoes contidas nos artigos 3:', ti .>
29 e 146, do Decreto-lei no" 200, de 25
de fevereiro de 1967,

291

à supervisão técnica e à fiscalização
específica do Serviço Nacional de Informações (SNU.
§ 3.° Para os assuntos de Segurança Nacional e Mobilização as Divisões
de Segurança e Informações receberão orientação normativa, supervisão
técnica e ríscalizaçâo específica da
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 3.° Nos
órgãos mencionados
no paràgrato 2.° do artigo L", poderá
ser criada Assessoria de Segurança t::l
Intormaçoes lA::3l), dependenuo sua
criação, todavia. de proposta do Diretor da Divisão de segurança e L)formações do Ministério, a que pertençam tais órgãos, ao respectivo
Ministro de Estado, de dlsponibindade financeira e de parecer ravoravel
do Serviço Nacional de Inrormaçoes .

DECRETA:

Art. 1.0 Os encargos de Segurança
.oacionar, de Mobnízaçâo e de Inrormaçoes, no âmbito dos Mímstértos Ctvis, são da responsabilidade dos respectavos Ministros de Estado.
§ L" Para os fins do presente Decreto, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da Repubhca equ.para-se a Ministério Civil.
§ 2." Os Chefes dos órgãos da Adminístraçào Federal, Direta e Indtreta, bem como os das Fundações mstltuídas em virtude de lei rede-ar,
quando estas recebam subvenções ou
transferências a conta do orçamento
da União, assumem, de igual modo, a
responsabilidade desses encargos nos
seus respectivos setores de atuação.
Art. 2.° As Divisões de Segurança e
Informações, órgãos centrais dos 5iStemas Setoriais de Informações e
Contra-Informação dos Mímstertos
Civis, são subordinadas aos respectivos Ministros de Estado e encarregadas de assessora-los diretamente em
todos os assuntos pertinentes à Segurança Nacional, à Mobilização e ás
Informações.
§ J.o Para cumprimento do disposto
no presente artigo, as Divisões de ôegurança e Informações terão sua sede, obrigatoriamente, na Capital Federal.
§ 2.° As Divisões de segurança e Informações integram o Sistema Nacional de Informações e Contra-Jníormação (SISNI) e, nesta condição, estão sujeitas à orientação normativa,

§ 1.0 A Assessoria de Segurança e
Informações destina-se a prestar
assistência direta, em todos os aS3UUtos pertinentes à Segurança Nacionar.
Mobilização e às Informações, aos dirigentes dos órgãos a que pertença.
§ 2.° A Assessoria de Segurança e
Informações integra o Sistema Seteríal de Informações e Contra-Intor-.
mação do Ministério a que escora
vinculado o órgão e, nesta condíçâo,
está sujeita a orientação normatcva,
à supervisão técnica e à fiscalização
especifica da- respectiva Divisão de
Segurança e Informações (DSI), sem
prejuízo de sua subordinação ao rürivigente do órgão em cuja estrutura
administrativa se enquadre.
§ 3.° O Departamento Adminístrativo do Pessoal Civil (DASP) terá
uma Assessoria Especial de Segurança e Informações (AESI), com atr ;
buíções e organização definidas em
Regulamento próprio.
Art. 4.° Compete aos Ministros de
Estado dos Ministérios Civis, no que
se refere aos encargos de Segurança
Nacional e Mobilização:
I - reduzir, neutralizar ou eliminar
óbices, potenciais ou existentes, tdentíficados na execução da respectiva
Política Ministerial, que afetem Ou
possam afetar a Segurança Nacional;
II fornecer dados necessár to.,
para os estudos e planejamentos da
competência da Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional

(SGICSN);
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III - orientar e dirigir o planejamento, o preparo e a execução da Mobilização, no âmbito de seu Mímste-

fio segundo as Diretrizes e Instruções
em:anadas da Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional .,.
(SGICSN) .

Art. 5.0 Compete aos Ministros de
Estado dos Ministérios Civis, no que
se refere aos encargos de Informações:
1 - prover-se das informações in-

dispensáveis ao melhor desempenho
da respectiva Política Ministerial e ao
atendimento das solicitações do serviço Nacional de Informações (SNl)

autorizadas no Plano Nacional de Informações (PNI);
11 - orientar e dirigir a elaboração
do Plano Setorial de Informaçoee
(PSI), nele fazendo constar as medidas necessárias ao atencnmento do
disposto no inciso anterior, obsei va-

das as normas de coordenação do orgâo central do Sistema Nacional de

rnrormaçôes e Contra-Informação ...
(SISNI) ;

IH -

atender ao Serviço Nacional

ce Informações (SNI), com príorrda-

de, no que se retere as solicitações de
assessoria técnica temperaria, para
assuntos' de natureza especifica 011
atividades de grupos de trabalho.
Art. 6.° Compete, ainda, aos Ministros de Estado dos Ministérios Oivis, para o atendimento do disposto
nos artigos 4.° e 5.° deste Decreto;
r - promover a incorporação, às
atribuições normais de todos os cargos de chefia ou díreçâo do respectivo Ministério e dos órgãos meneienacos no parágrafo 2.° do artigo 1.0,
da responsabilidade de cooperar com
a Divisão de segurança e Informações (DSI), em caráter prioritário:
H - prover as Divisões de Segurança e Informações de assessoria
especializada temporária e de recursos
para o desempenho de suas atívtcíadea.
Art. 7.° O diretor da Divisâo de Segurança e Informações, civil ou militar. será nomeado por Decreto, mediante índícaçâo do respectivo Ministro de Estado, desde que satisfaça aos
requisitos de:
I - idoneidade, tirocínio profissional e reconhecida capacidade de trabalho;

H - parecer favorável do SerVJç0
Nacional de Informações (SNI);
IH - curso da Escola Superior de
Guerra (ESG) ou curso A da Escola
Nacional de Informações (EsNI), ou
curso da Escola de Comando e Escado-Maior do Exército (ECEME) ou
equivalente das demais Forças Armad"".
Parágrafo único. O cargo de Diretor da Divisão de Segurança e Intirmações, para todos os efeitos, é considerado de confiança do Ministro de
Estado e não pode ser exercido
cumulativamente com qualquer outro
cargo ou função,
Art. 89 As Divisões de Segurança
e Informações e as Assessorias de Segurança e Informações não realizarão
nem coordenarão atividades de policiamento ou de segurança física de
as
pessoas ou de Instalações salvo
indispensáveis à segurança orgânica
da própria Divisão ou Assessoria.
Art. 99 Este Decreto entrará em
vigor da data de sua publicação, revogados o Decreto nc 66.622, de 22
de miao de 1970, e demais disposições
em contrário.
Brasília,
1549 da

24 de março de 1975;
Independência e 879 da

República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
João Baptista de Oliveira Figueiredo
L. G. do Nascimetuo e Silva
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DECRETO N.o 75.525 MARÇO DE 1975

DE

24

D'E

Inclui Categorias Pumcionaie no Grupo-Outras Atividades de Nível Sv':'neríor a que se refere a Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 970.
e dá outras providências.
O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 1I1, da Ccnstttuicê.o,
e tendo em vista o disposto no trl-.igo
7.°, da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam incluídas no GrupoOutras Atividades de Nível Superior,
Código NS-900. estruturado nela Decreto n." 72.493, de 19 de julho de
1973, as seguintes Categorias Funcionais:
Código NS-934 - Auditor
Código NS-935 - Técnico de Seguros
Art. 2.° As classes Integrantes das
Categorias Funcionais, previstas nc
artigo anterior, distribuir-se-ão, na
forma do Anexo deste decreto, nela
escala de níveis do Grupo. a oue F-e
refere o artigo 2.° do Decreto número
72.49~. ne 1973, alterado pelo Decreto
n." 73.862, de 14 de março de 1974.
Parágrafo único. 'Fica tncluida. no
Nível 7 da escala de aue trata este
artigo, a seguinte característica:
"XIII - a trabalhos. estudos e
protetos relativos q. técnica e à
inspeção de seguros privados e
capitalização. "
Art. 3.° Poderão integrar as Catevertas Funcionais de que trata este
decreto, mediante transposição, os .seguintes cargos ou empregos:
I - Na Categoria Funcional -re Auditor, os de Contador cujos ocupantes
estivessem exercendo, comprovadamente, a 31 de outubro de 1974, attvldades de auditoria financeira e -cntábil; e
11 - Na Categoria Funcional ele
Técnico de Seguros, os de Inspetor de
Seguros e os de Técnlco de seguros,
cujos ocupantes tenham exercíclc na
Superintendência de S"eguros Privados

Parágrafo. único - Na distribuição
pelas classes da Categnría Funcional
de Técnico de Seguros terão prioridade os ocupantes dos cargos de Inspetor de seguros.
Art 4.° Somente poderá inscreverse no' concurso para ingresso nas 0.1tegorias Funcionais instituídas por
este decreto quem possuir:
I - diploma do curso superior de
Ciências Contábeis e Atuariais, para
a de Auditor; e
II - diplomo, do curso superior de
Ciências Contábeis e Atuariais ou do
de Economia, para a de Técnico de
Seguros.
Art. 5.° Na aplicacâo do disposto
neste decreto serão observadas, íntesrralmente. as normas constantes 'lo
Decreto n.s 72.493, de 1973.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vteor na data de sua publicação.
revezadas as disposições em ~{}11
trário.
Brasnta, 24 de marco de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERN'RS-rO GEtsEr,
A r-mstnâo Falcão
Gf'.1"rI.lrln Af"evedo Henminç

S1!11J1r. Frota
Antõnío Francisco

Azeredo

dfl

Silveiru.
Mffrin l1p'I'ITir'11Je .c::?mn'l'lsen
Durr:eu A rrnoio Nogueira
A7u.<;,cmn Paulinelli

Neu Braga
Arnauio Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
SP-1Jf~ro Frunmdee GOmes
Shiaeaki Ueki
rono Paulo dos Rei.'; velloso
Maurício RanQel Reis
Euclides çnuuutt de Oliveira
Huao de Andrade Abreu
Golberu do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira Figueiredo
AntonZoJorge Correa
L.G. do Nascimento e Silva

O anexo mencionado no art. 21' foi
publicado no D. O. de 26-3-75.
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DECRETO NÇJ 75.526 - DE 24 DE
MARÇO DE 1975
Autoriza a Universidade Federal de
Minas Gerais a alienar os imóveis
que especifica.

O Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição
e tendo em vista o disposto na Lei
número 6.120, de 15 de outubro de

Art. 3Q Este Decreto entra em vigor na data ãe sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de março de 1975;
154" da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

1974,
DECRETA:

Art.. 19 A universidade Federal de

Minas Gerais é autorízaua a vender
os imóveis de sua propriedade, abaíxo
relac'onados. localizados no Bairro
Santo Agostinho, XII Beçâo Urbana
do Municfpio de Belo Horizonte, Es-

tado de Minas Gerais:
Quarteirão -

Número dos lotes.

4 A - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -- 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -- 23 .- 24 25 - 26 e 28.

9 A . - 1 - 4 - 5 - 6 -10-1112 - 13 _ 14 - 15 - 16 -- 17
18 e 19.
9B-1-2-3-4-5-68 - 9 - 10 11 - 13 14 -15 -- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 2110 B - 5A - 8A - 10A - 12A 14A - 16A - 17A - 18A - 20A -23A - 24A e 25A.
11A-!-2-3-4--6--7
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 16.
1fjA
24 A - 7A - 8A - 9A
16A ~ 17A - 20A - 22A -- 24A
25A - 2M e 28A.

Parágrafo único. para efeito de
aplicação do disposto no parágrafo 29
do artigo 19, da Lei 6.120, de 15 de
outubro de 1974, a Unlversldade fixarã, mediante prévia avaliação, o preço
de cada lote.
Art. 29 Ó produto da venda dos
imóveis a que se refere o artigo anterior será aplicado. exclusivamente, na
forma do artigo 49, da 'Lei número
6.120, de 15 de outubro 'de 1974 no
prosseguimento da construcáo' do
campus Universitário da Universidade
Federal de Minas Gerais.
Parágrafo .úníco Para efeito. do
disposto neste artigo. a Universidade
registrará, em sua Contabilidade, de
forma específica. o recebimento do
preço' da vendadecada rote e.as ,des-:pesas efetuadas;

DECRETO N.? 75.527 MARÇO DE 2975

DE

25

DE

Declara luto oficial.
O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe contere
c artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:

Artigo único. :é: declarado luto oficial em todo o país, por três dias a
partir desta data, pelo falecimento de
Sua Majestade Faiçal Ben Abdel-Asíz
Ben Abdel Rahman El Faiçal Al Saud,
Soberano da Arábia Saudita.
Brasília, 25 de março de 19 i5;
154.0 da Independência e 87."" da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

DECRETO N° 75. 52fl .MARÇO DE 1975

DE

25

DE

Dispõe sobre a execução do rr'su'taào
das neçociacôes do XlV Peruuio ae
Sessões Ordinárias da Conferência
das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu no tocante à Lista Nacional do Brasil.
O Presidente da Repúbüca
usando da atribuição 0118 lh~ .confere
o artigo 81, item TIl da Constituição, e
Considerando que o "I'ratado de
Montevidéu firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo numero 1, de 3 de...fevereiro. d~
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1961, determina o estabelecimento entre seus membros de uma zona de
Livre Comércio, a ser tnatttuída. gradualmente por meio de negociações
anuais;
Considerando que os Pleninotenclàrios dos Estados-Membros firmaram,
na Cidade de Montevidéu, em 18 de
dezembro de 1974, a Ata de Negociações do XIV Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes
Contratantes do Tratado de Montevidéu;
Considerando que na referida Ata
Final se encontram registrados os resultados das negociações realizadas
entre os Patses-Mervbi os de ALALC,
DECRETA:

Art. 10 Na Lista Nacional do Brasil para a ALALC são introduzidas as
modificações discriminarias no Anexo
de presente Decreto.
Art. 29 O Ministério da Fazenâa
tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárlas ao
cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. il9
O""

A Comtses o

A<:.<:11ntn,c:

nA

Nar-'on~l

para

AT.AT,r
(l'l"'iA,na U?'O
fi? I1R'7 i1p ::n (11' me.to
de 19Ril. f! 'l"PF>.<:t.'l"lltllT8·ni'l, nplo DP('.1·f't'J

Dpr-:rptr) núme...o

número ~n flR7. de 11 rlf' i1l1hp r1e 1Çl(':7.
9,f'.nmm:mhA,rQ,. s través nA Cai-tet-a de
Coméreto li';vtp...ter do 'RAn~" dn Brasil
S A. (CAOE;;\). a f'Xf'f'l1C9/J do rüs-

posto no presente Decreto "l1.H!,p.r!nrlo
as merüdas ;1l1l?anas necessárias ao
seu fiel cumprimento.
Art. 49 O n'l'f~'<:(>l1h~ npf'n-pj;., pntri'lrft
em vtsnr na nR,ht de :::1":1" uubücncâo,
revog-adas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de ma-co de H175:
154." da Independêncta ~ 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco Azeredo
Silveira
Mário Henrique stmonsen

da

DECRETO NQ 75. 529 ~ PE 25 DE
MARÇO DE 1975
Autoriza o Ministério
do Interior,
através do Governo do Território
Federal de Roraima, a mstcuir, na
Cidade de Boa Vista. UMa eetacõo
de radiodifusão sonOra ern onda
média. com fins exctusinamcnte eaucatinoe mediante csmmêría a ser celebrado com o Ministério das Comunicações.
o Presidente da República,
usando das atrtbulcões que "he confere o artig-o 81. ítem ITI, combína-lo
com O arüso 8Q, item XV, letra "a",
na Constdttrlcão. e nos ter-nos d-. artigo 32 da Lei número 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e tendo em vista o
que consta do Processo Me 12.030 de
1974.
DECRETA:

Art. 10 Fica o 1IItini,c:t~,.jn -to tnteríor. através do Governo do 'I'errttório Federal de Roraima, auto...Izs.do
a tnstnlat- na flir1ar'lf' r1~ B"A Vif:t.a.
pelo prazo de 10 (dez) anos sem direito de excltrsdvídade. uma estacão
de radiodlrrrsão sonora em ond-. mé-

dia .com fins exclusivamente educa-

ttves.

Pat'ssn-aro úntco.

ob... ~"fJ,..õp.<:: a»:

Art. 21;) Este decreto entrara em
vigor na data de sua uubllcacãn. revogadas as disposições em contrário.
Brasllta 25 de março de 1975;
154Q

da

Independência

e

87Q

República.
ERNESTO

O Tratado mencionado' no presente
decreto foi publicado no D, O. de
26-3-75.

A.<:

correntes da autot-laacão r'!f'."tp JOl ... tiO'o
r.'hprlpr.,o...;:;" a ctáusntw- p<:tahpk';~iõa!'l
em cotrvên!o a ser Rl':sinA,nn entre o
Mtnístérlo das Comunlcacões e o Ministério do Interior, através do Governo do Território Fedf'ral de Roradma. dentro de 60 (sessenta) dias.
a contar da tmbüoacão ,ip'-'tf' decreto
no Diário Oficial da União sob nena
de se tornar nulo. de pleno direito, o
ato de autorização.

GEISEL

Maurício Rangél R'eis

sucuae«

Quandtde Oliveira

da

Aros no FODER EXECUTIVO
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DECRETO N9 75.530, - DE 25 DE
MARÇO DE 1975
Declara de utilidade públict.!., para fins
de desapropriação, o âcmuiio üt.ü e
benfeitorias de um ~">1t6vel situado
na cidade de Cabo ,Ji'rlo. Estado do
Rio de Janeiro, destinado à construção de uma estação telejómca pela
Companhia Telefônica Brasileira.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lU, da Constituição e. tendo em vista o disposto
nos artigos 5Q , letra ''11''. e 60 do Decreto-lei número 3.365. de 21 de junho
de 1941,
DECRETA:

Art. 19, Él declarado ds utllídace
pública, para fins de desapropriação,

o domínio útil do lote de terreno. destinado à construção de uma estação
telefônica pela Companhia Telefônica
Brasileira. situado na Praça Porto
Rocha número 73 antigo 17, no perímetro urbano da cidade de Cabo Frio,
Estado do Rio de Janeiro, com área
de 304,20m2 (trezentos e quatro metros quadrados e vinte decímetros
quadrados), do qual é foreira a Prefeitura Municipal de Cabo Frio. e.
aforado à empresa Irmãos Muniz t.tda.
com as benfeitorias nele existentes,
de propriedade da referida detentora
do domínio útil. inscrita sob número
7.631, em data de 18 de atml de 1969,
na folha 5 do livro de transcrição das
Transmissões, número 3-P. do Cartório do 29 Ofício e Registro de Imóveis. do Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q O aludido imóvel, do qual
se declara a utilidade pública do domínio útil -".l benfeitorias, tem a forma de um retângulo e apresenta as
seguintes dimensões e confrontações:
mede 9,OOm (nove metros) de frente
para a Praça Porto Rocha: med ....
33.80 m (trinta e três metros e oitenta centímetros) pelo Iado direito,
confrontando com o imóvel número 59
da, Praça Porto Rocha. de propriedade
da Companhia Telefônica Brasileira;
mede 9 OOm (nove metros) nos fundos.
voltados para a Rua Raul Veíga;
mede 33.80 (trinta e três metros e
oitenta centímetros) pelo lado esquerdo confrontando com o imóvel número 81 da Pràça-Porto Rocha. também de' propriedade da: Companhia

Telefônica Brasileira. No aludido terreno encontram-se edifícadcs 2 (doís)
prédios, destinados a fins comerciais:
o de frente. junto à Praca Porto Itocha, é constituído de dOIS pavimentos em alvenaria. coberto de telhas,
com área construída de 173.00m2 (cento e setenta e três metros quadrados)
tendo, no pavimento superior, 4 tquatroi salas e varanda. e, ao pavimento
térreo. uma única loja que se interliga à construção existente nos fundos do terreno, constituindo-se em um
único andar corrido: O de "undos voltado para a Rua Raul Veiga, P. constituído de 1 (um) único pavimento
em alvenaria, com cobertura emcimenta amianto e portas de aço. com
200.00m2 (duzentos metros quadradas)
dividindo-se em loja. banheiro e copa,
ambos de propriedade dos foreiros,
tudo de acordo com a planta número
APT-3-20-139-L
constante do processo número 2.!i17. de Hl75. do Ministério das Comunicações.
Art. 39 Fica a Companhia 'I'elefônice Brasileira autorizada a promover
a desaproprtaçâo de Que trata este
decreto. na forma da legislação vigente, com seus recursos urouuos.
Art. 40 A desaproprlacão é declarada de caráter urgente, nos te-rnos
do artigo 15, do Decrete-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941 modificado pela Lei número 2.786, de 21 de
maio de 1956, para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vrgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brafslía, 25 de mato de 1975;
1549 da Independência e 879 da
xepúbüca..
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de

ouocsr«

DECRETO N." 75.531 MARÇO DE 1975

DE

25

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências da Faculdade de Ciências
e Tecnologia Santa Cecília, maniida pelo Instituto Superior de Educação Santa Cecília, com seâe ?ta
Cidade de Sàntos, Estado de São

Paulo,

o presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da oonstt-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tuição, de acordo coro o artigo 47 da
Lei n.s 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de J9f19 e
tendo em vista o Parecer do consenio
Federal de Educação ns 430-75, conforme consta dos Processos números
.~. 517-74-CFE e 212.210-75 do Mm:stério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamenta do curso de Ciências, 1icenL.~:1,
tura de 1.° grau e plena, habihtaçces
em Matemática, em Física, em Quimica e em Biologia, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia Santa cecWa
mantida pelo Instituto Superior de
Educação Santa Cecília, com sede na
Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubtlcação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 25 de março de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO

N.o 75.532, DE
MARÇO DE 1975

26

DE

Dísnõe sobre a unificação de órr:iios do
Ministério da Fazenda, sediados nos
antigos Estados do Rio de janeiro

e da Guanabara e dá outras 'jJromdências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, itens III e V, da Con,c;tituição, e tendo em vista o disposto nc
Capítulo II da Lei Complementar
n.v 20, de 1.0 de julho de 1974, e n~
artigo 181, item I, do Decreto-Iel
n.v 200, de 25 de fevereiro de Hlô7
DECRETA:

Art. 1.0 As Delegacias do serviço
do Patrimônio da União, as jnspetorias Seccionais de Finanças, as Procuradorias da Fazenda Nacional p. :J.S
Delegacias do Ministério da F~zen.da
nos antigos Estados do Rio de .je.nerro
e da Guanabara passam a constituir
órgãos únicos sob as denominações
respectivamente. fie Delegacia do Serviço do Patrimônio da União, Inspe-
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toria Seccional de Finanças, Procuradoria da Fazenda 'qactonat e Delegada
do Ministério da Fazenda no Estado
do 'Rio de Janeiro.
Parágrafo único. Os novos órgãos
assim consütuídos terão sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° A direção dos órgãos resultantes da unificação caberá, inicialmente, aos dirigentes dos órzãoa
a que se refere o artigo 1.0 deste Deereto, sediados no antigo Estado da
Guanabara.
Art. 3.° A contar da publlcacão
deste Decreto. -teverá o Mínlstér:o da
Fazenda providenciar, no prazo de
90 (noventa) dias, as medidas necessárias à estruturação dos órgãos resultantes da unificação.
~

1.0 A oraanlzacâo. comnetêncía e

funcionamento dos órgãos de que trata
este artigo, serão estabelecidos em
Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Fazenda, na forma do 'artigo
6.° do Decreto n.s 68.885, de 6 de
julho de 1971.
§ 2.° Enquanto não for aprovada a
estrutura a que se refere este artigo,
os órgãos resultantes da unificação
terão estrutura provisória, baixada
mediante Portaria do Ministro d;t
Fazenda,
§ 3.° Os. cargos e funções gratificadas. considerados desnecessários ao
funcionamento dos novos órgãos mcn-:
cionados neste artigo, serão transformados ou extintos e automattcamente suprimidos, na forma da legíslação em vigor.
Art. 4.° Para efeito do disposto
neste Decreto, ficam transformados e
classificados, na forma do Anexo J
deste Decreto, em cargos em comissão
integrantes das categorias Direção
Superior, código DAS-101, e A3Sessoramento superior, código DAS·I02,
do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores do Quadro Permanente do
Ministério da Fazenda. os cargos em
comissão constantes do mesmo Anexo.
§ 1.0 O cargo de Delegado do Serviço do Patrimônio da União no antigo Estado ia Guanabara, símbolo
3-C. fica transformado no de Delegado
do Serviço do Patrimônio da União
no Estado do Rio de Janeiro, mantido
o respectivo símbolo.
~ 2.° O Anexo l-A do Decret-o número 74.171, de 10 de junho de f974,
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que complementá o Decreto nv 72.093,
de 17 de abril de 1973, que dispõe sobre a implantação do Grupo-Direção

e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do Ministério da Fa-

zenda, fica alterado na forma do Anexo I-A, deste Decreto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de ,311a publicação, retroaalndo seus efeitos n 15 de março

de 1975 e revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 26 de marco de :i.975;
154.° da Independência e 87:' da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símonsen

João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 75.533 MARÇO

DE

DE

26

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais do Instituto de Ensino Superior Santo André.
com
sede na cidade de Sanio André, Estado de São Paulo ~

o Presidente da República,
usando das atrtbuícões que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968 alterado pelo Decreto-lei nv
842. de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educacáo ne 12-75, conforme consta dos Processos nQs 8.188-74
- CFE e 207.0::12-75 do Ministério da
Educação e Cultura.
llECRETA:

Art. 19 E' c01""lCMir'lo reconhpcirnp...,t.o ao cu-so de Estudos Sociais

(Iicenclatura de 1° grau ~ habtlltacão
"l"Yl "Finllca"'~() Moral e C'ivica) do 1n5f'tuto de Ensi no Suoertor- Santo André m"l.ntido nela. Orcantzacâo Santo

e ndreense dlO' F.dl1C.::tcão e Cultura,
com sede na Cidade de Santo André. E.stado de São Paulo.
Art. 29 E<:te Decreto pntra,rã em
viR'OT'- TI::! ôata de sua nublleacão. rcvosadas as disposições em contrár!o.
Brasília 26 de março de 197&;
15.4 9 da Independência e R79 da
"epública.
ERNESTO

GEISEL

. Ney Braga

EXECUTIVO

DECRETO N9 75, f;'34 MARÇO DE 1975

DE

26

DE

Concede reconhecimento aos Cursos
de Letras, de Matemática, d9 Hístória e de pedagogia da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Caratinga, mantida pela Fundação
Educacional de Coratíruta,
Estado
de Minas Gerais,

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969 e ten-do
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 56-75, conforme consta dos Processos ncs .. ,
,.
3.068-73 - CFE e 219.791-72 e
.
251,149-74 do Ministério da Educação

e Cultura,
DECRETA:

19
E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras (licenciatura plena - habtlttacões em Pcrtuguês- rnclês e em Pottuzuês-Francês) ,
de Matemática de História e de Pedagogfa - habtlí tacõee em 'VI"agistério
das Disciplinas Pedagógicas do 2"
Grau. em Or''entacã.o Educacional. em
Administração ESC01ar (licenciaturas
de 19 2TaU e plena) da Faculdade de
Pilosofla. Ciências e Letras de "ta tatínza. mantida nela Fundar-ão Educacional de Carattnga, com sede na Cidade de Carantlga Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, "e·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília 26 de março de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República,
Art.

ERNESTO

GEJ~EL

Ney Braga

DECRETO N° 75,535 - DE 26
MARço DE 1975

DE

Concede reconhecimenioao curso de
Pesiaoooià do Centro de Ensino 8uperíor de Juiz de Fora, mantido
pela Sociedade Prrmaaadora Esdeva,
com sede na Cidade de JUiz de Fora. Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República,
usando das atrtbuíções Que lihe confere o artigo 81, ítem ~.II, da ,COTIS-.
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tíbuição. de Mordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n»
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho F~~
deral de Educação nv 48-75, conforme consta dos Processos ncs 8.749-74
- CFE e 206.528'-75 do Ministério da
Educação e Cultura.
DECRETA:

Estado de Minas Gerais.

Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1975;
da

Independência

e

870

da

República.
ERNESTO

dade de Duque de Caxias,
Rio de Janeiro.

Estado do

Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1"Qvogadas as disposições em contrário.

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia (licenciatura plena - habilitações em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do
29 Grau em Orientação Educacional,
em Administração Escolar e em Inspeção Escolar) do Centro de Ensino
Superior de Juiz de
Fora, mantido
pela Sociedade Propagadora Bsdeva.
com sede na Cidade de Juiz de Fora,

1540

Moral e Cívica no curso de Estudos
Sociais da Faculdade de Filosofia, ot,
ênctas e Letras de Duque de Caxias,
mantida pela Fundação Educacional
de Duque de Caxias, com sede na ci-

GEIS7.L

Ney Braga

DECRETO Nº 75.536 MARÇO . DE 1975

DE

26

DE

Autoriza o funcionamento da habilitacâo em Educacão MOTal e Cívica
no curso de E.~tur1.os Sodai.,; da F'flc11 l rta ne do. Filosofia Cipncias e Letras de Duque de Caxias mantida
nela "FlI11.dncão Educa("onal d" D11,aue -íe Cariae. com sede na Cidade
de rnurue de Caxias, 'TEstado do R.f')
de Janeiro.

o Presidente da República
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81. item ITI dq Gonstituiçfio

r'P. 8CO"rlO com o artíco 47 da Lei nÇl
5.54n de ?-8 De novembro de 1968 2,1terá-to oelo Dec-eto-leí no 842 de 9
de setembro-de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal 00
Eduoacão Dº 60-75. conforme consta
dos Processos nes B.817-74 - CFE
e 208.327-75 do Ministério da Educacãoe Cultura,

26

de

Art. 19 Fica autorizado o runeío-

.~d:qÇJ1Ção

março

Independência

e

de

19750;
da

87Q

República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Brag!'-

DECRETO N9 75.537
MARÇO DE 1975

DE

26

DE

Autoriza o funcionamento dos curs~s
de Administração e de Ciências
Econômicas, mantidos pela Fundação Faculdade Municipal dg Aanunistração e Ciências Econômicas de
União da Vitória, com sede na C1dade de União da Vitória, Estaflo
do Paraná.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da. Constituição, de acordo com o artigo 17
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei no ..
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo nc
.
265.178-74 do Ministério da Educaçã..

e Cultura,
DECRETA.:

Art. 19

Fica autorizado o functo-

namento dos cursos de Admtntstra-ão
e de Ciências Econômicas mantidos
pela Pundacâo Faculdade Munid'11'11
d~ Aoiministr·acáo e Ciências Econômices

(11'

Untâo

na

Vitória

Cl)l11

eeIe

na Ctdn-te de União da Vitória, Esta no do Paraná.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor Da data de sua OUbUC3f'áo revogadas as disposições' em contrár:c
Btasllla 26 de março de 197ô;
154Q da Independência e 87' da

República.

DECRETA:

namento da, .1l~bi~itaç~..em

Brasília,
1549 da

ERNESTO
N~y.

GEISEL

Brag(l.

ATOS
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DECRETO N'? 75.538 MARÇO DE 1975

DE

DO PODER EXECUTIVO

26

DE

Outorga à Centrais Elétricas de santa
Catarina S. A. - CELESC concessão para transmitir e distribuir
energia elétrica nos MlLm~!piOj de
Chapecó, Quilombo, Caxambu
do
Sul e Coronel Freitas, no Estado de

Santa Catarina,
o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III. da Constituição,
nos termos do artigo 150 do CócEga
de Aguas, e tendo em vista o que
consta do Processo nv D. Ag. 1.985-56,
DECRETA:

Art. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A.
- CELESC concessão para transmíblr
e distribuir energia elétrica nos Mu-

nicípios

de Ohapecó,

Quilombo, Ca-

xambu do Sul e COronel Freitas no
Estado de Santa Catarina.
Parágrafo único
Fica. a Centrais
Elétrroas de Santa Catarina S. A. CELESC obrigada a cumprir o disposto no Código de AgUlas leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2Q
A concessionária, deverá
apresentar ao Departamento Nacíonal de Aguas e Energia Elétrica do
Ministério das Minas e Energia, os
projetos de energízaçâo dos munícíplos referidos no artigo anterior, denLlO do prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da data da
publicação deste Decreto.
§ 1Q A inobservância do prazo fixado neste artigo sujeitará a concessionária às penalidades previstas na
legislação em vigor;
§ 29 O prazo referido no parágrafo
anterior poderá ser prorrogado por
ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 3Q A presente concessão vígorará pelo prazo de 30 (trinta) anos,
findo o qual os bens e instalações
que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão
à União.
Parágrafo único.
A Concessionária poderá requerer que a coucessac
seta renovada, mediante as condições
deque vierem a ser estipuladas,
vendo entrar com o respectivo pedido
até 6 (seis) meses antes de findar o

prazo de vigência, sob pena de seu
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 4Q Fica aprovada a transferência por alienação de todo o patrimônio da Força e Luz de Chapecó S. A. para a Centrais Elétricas
de Santa Catarina S. A. CELESa,
com exceção da usina htdrelét.rtca
instalada no Rio Tigre, Mumctnto de
Chapecó, Estado de Santa Catarina
compreendendo os bens e ínstatecões,
respectivos terrenos, benfeitorias - à
mesma. inerentes, e a linha de transmissão Usína-Chanecó, tudo em conformidade com a documentação apresentada no processo D.Ag. 1.985-56.
Parázrafo único. A aprovação coutida neste artigo não importa no reconhecimento do valor atribuído à
transação como Investimento 3. remunerar, o qual será determinado pelo
Denartamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, de conformidade
com a leglsleção vigente.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação ficando sem efeito a Portaria Ministerial nc 344 de 24 de abril de 1972.
e revogados os Decretos nvs 41.927,
de 30 de julho de 1957, 57.549 de
29 de dezembro de 1965, e demais disposições em contrário.
Brasília 26 de março de 1975;
1549 ria Independência e 87Q da
República.
ERNESTo

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NQ 75.539
DE 26
MARÇO DE 1975

DE

Regulamenta a concessão da gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais, nos casos que
especifica, e dá outras providências.

O Presidente da República,
mando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rtr. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 79, § 19, e no item VI. do Anexo
II do Decreto-lei n9 1.341. de 22 de
agosto de 1974,
DECRETA:

Aet , 1<'

A gratificação -pelo exerci-

cio em determinadas zonas ou íocais

Aros

DO PODER EXECUTIVO

será concedida a servidores incluídos
TID Plano de Classtífcaçâo de cargos
de que trata a Lei nv &.645, de 10 de
dezembro de 197(L nos seguintes casos:
I - aos integrantes do Grupo polícia Federal, Código PF-500, que,
em virtude de designação expressa da
autoridade competente, passarem a
ter exercício em zonas ou locais inóspitos, de difícil acesso ou de precárias
condições de vida;
II - aos que passarem a ter exercício em Territórios Federais, mediante requisição regularmente autorizada, nas hipóteses e condições admttidas em face do novo Plano de Classificação de Cargos;
IH - aos que, mediante ato expresso da autoridade competente, forem
designados para prestação de serviços
de campo, inclusive de colonização e
reforma agráriã, inerentes à implantação das rodovias Transamazõnica e
Cuíabá-Santarém, a que se refere o
Decreto-lei nv 1.127, de 12 de outubro
de 1970, bem assim das rodovias definidas no artigo 19 do Decreto-lei nc
1.164, de 19 de abril de 1971, alterado
pelo Decreto-lei nv 1.243, de 30 de
outubro de 1972, e pelo artigo 18 da
Lei nc 5.917, de 10 de setembro de
1973;
IV -

aos que tenham exercício nas
Comissões Brasileiras Demercadcres
de Limites do Ministério das Relações
Exteriores, quando, em virtude
de
designação expressa da autoridade
competente, forem mandados servir
em zonas ou locais fronteiriços de dificL acesso, inóspitos ou de precárias
condições de vida.
Art. 29 Para efeito do disposto
neste decreto, as localidades são classificadas em três categorias, a que
correspondem os percentuais de gratificação a seguir indicadas:
Categoria A
.
10 %
Categoria B
.
20 %
Categoria C .........•......
30 %
§ 19 Os percentuais estabelecidos
neste artigo incidirão sobre o vencimento percebido pelo funcionário em
razão de seu cargo efetivo.
§ 29 A categoria C se destina. exclusivamente, às hipóteses a que se
refere o item III do artigo anterior,
nela sendo classificadas a área compreendida, estritamente, na faixa que
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se estende até 100 (cem) quilômetros
à direita e à esquerda do eixo das
rodovias indicadas no referido item
IH e as áreas delímitadas para a implantação dos demais projetos relativos ao assunto.
§ 3" O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos de designação de servidores para terem
exercício em Capitais dos Estados e
Territórios Federais atingidos pelas
citadas rodovias,
§ 49 Na hipótese prevista no item
IV do artigo 1ç, o percentual da gratificação será o correspondente à localidade onde estão sediadas as Comissões Brasileiras Demarcadoras de
Limites, de acordo com a classificação
de localidades estabelecida na Instrução Normativa a que se refere o artigo 79 deste decreto.
Art. 39 A gratificação de que trata
este decreto será concedida ao servidor que se encontrar no efetivo exercício do cargo, considerados, exclusivamente, os afastamentos em virtude
de:
I - férias;
H - casamento;
IH - luto;
IV - licença para tratamento de
moléstia especificada em lei, licença
a gestante ou, em decorrência de acídente em serviço;
V - prestação eventual de serviço
por prazo inferior a 30 (trinta) dias,
em localidade não abrangida por este
decreto.
Art. 49 O pagamento da gratdficaçâo pelo exercício em determinadas
zonas ou locais é devido a partir do
dia em que se íntcíar o exercício do
servidor na unidade ou região para
que for designado, cessando com o
desligamento.
Art. 59 Aos servidores abrangidos
pelo disposto no item HI do artigo
19 deste decreto não se aplicam as
disposições do Decreto nc 67.372, de
12 de outubro de 1970, alterado pela
de nc 73.096, de 6 de novembro de

1973.
§ 19 Na hipótese deste artigo. se
a soma do vencimento percebido pelo
funcionário por força do novo Plano
de Classificação de Cargos com
o
valor da graürícaçâo pelo exercício..em
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determinadas zonas ou locais resultar
em importância inferior ao somatório
do vencimento e da gratificação especial a que se refere o Decreto-lei nc
1.127, de 1970, auferidos em 31 de outubro de 1974, será assegurada a di-

ferença como vantagem pessoal, nominalmente identificável a ser absorvida pelos futuros reajustamentos gerais de vencimento, progressão ou ascensão funcionais.
§ 29
A diferença assegurada pelo
parágrafo anterior somente será deferida ao servidor enquanto permanecer ele na região para que foi designado, cessando com o desligamento.
Art. 69 Caberá ao órgão Central

do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC baixar

Instrução Normativa d.sciplínando a
concessão da vantagem a que se refere este decreto, com a discriminação dos locais classificados na forma
do artigo 2!?, bem assim promover
a inclusão ou exclusão de localidades
ou, ainda, a alteração das respectivas
categorias .
Art. 79 A reformulaçâo prevista
no artigo 3!? do Decreto nc 74.101. de
24 de maio de 1974, da concessão e
do pagamento da gratificação pelo
exercício em determinadas zonas ou
locais, em relação aos funcionàrros
integrantes do Grupo - Policia Federal já Incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos obedecerá às
normas estabelecidas neste decreto e
às constantes de Instrução Normativa
elaborada na conformidade do estabelecido no artigo anterior e em articulação com o Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único. Na hipótese deste
artigo, o cálculo da gratificação a ser

paga ao funcionário que continue a
fazer jus à referida vantagem em face
deste regulamento lar-se-a, até 22
de agosto de 1974, com base nos valores de vencimento então vigentes
para o sistema de cíassrrzcação de cargas anterior ao da lei nv 5.645, de
1970, na forma preconiz-ada no artigo
79 da Lei nv 5.968, de 11 de dezembro
de 1973.
Art. 89 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos nvs 64.513, de
14 de maio de 1969, e 74.714. de 17 de
outubro de 1974 e demais disposições
em contrário.
Brasília 26 de março de 1975-'
da Independência e 879 d~
República.
1549

ERNESTO

GEISEL

Armando Falcáo
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
sroero Fagundes Gomes
Shigeaki ueta
leão Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt ce Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Antonio Jorge correo
L. G. do Nascimento e Silva

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no «Diário Oficial» até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 ~ As retificações e reproduções publicadas durante o
'rimestre. quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO NQ 73.140 -

DE

9

DECRETO NQ 74.896 -

DE 18 DE
NOVEM:BRO DE 1974

DE

'NOVEMBRO DE 1973

Regulamenta as licitações e os con-

tratos, .relativos a obras e serviços

de engenharia e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial de 12
de novembro de 1973 e retificado no
de 16 de novembro de 1973)
Retificação

Na página 11.517,
artigo 12.

e-

coluna,

no

onde se lê:
1 .. , antecedência rnllluna de
30 (trinta) dias, e aviso resumida de
sua abertura ".
Leia-se:
I .. ' antecedência mínima de
30 (trinta) dias" de aviso resumido
de sua abertura..'.
DECRETO NQ 74.171 JUNHO DE 1974

DE

10

DE

Complementa o Decreto n" 72.093, de
17 de abril de 1973, que dispôs sobre
a classificação e a transformação de
cargos, junções e encargos de Gabinete para as Categorias Direção
Superior e Assessoramento superior
do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda.
de

(Publicado no Diário Oficial de 14
junho de 1974r.
Retificaçao

Nas páginas 6.725 e 6.726 na ept-

grafe e no fecho do Decreto'.
Onde se lê:
12 de junho de 1974.
Leia-se:
10 de junho de 1974.

üectora de utilidade pública para tms
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão
da LIGHT - Serviços de Eletricidade S. A., xotoao da Guanabara.

(Publicado no Diário Oficial de 19
de novembro de 1974).
Retificação

Na página 13.069, ll!- coluna, no artigc 2 9,

onde se lê:
· '. necessário, (ilegível) a passagem . .Leia-se:
· .. necessário, para a passagem '"
DECRETO

N9 74.912 DE 19 DF
NOVEMBRO DE 1974

Outorga à Industrial
Papeleira Pirtuense S . .A. concessão para o aproveitamento hidrulico de um trecho
do rio Santa Rosa, no municipio ãe
Tibagi, Estado do paraná, para uso
exclusivo.

(Publicado no Diá7io Oficial de 21
de novembro de 1974)
Retificação

Na página 13.197, 3l!- coluna, no artigo 19,
Onde se lê:
· '. Concessâ para o ...
Leia-se:
· " concessão para o '"
Na 41,\ coluna,
Onde se lê:
Art. 49 Rica a concessionária
Leia-se:
Art. 4Q Fica a concessionária
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DECRETO NQ 74.915 -

DE

19

Retificação

DE

NOVKMBRO DE 1974

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição 'de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de trensmissão da Companhia Pautistsi de
Força ,8 ~uz, Estado de São Paulo.

Na página 13.199, 2'). coluna, no parágrafo único do artigo 39 ,

Onde se lê:
... pelo ônus liimtarão o uso ...

(Publicado no Diário Oficial de 21 de
novembro de 1974)

Leia-se:
pelo ônus limitarão o uso ...

DECRETO N() ';-1.967 -- DE 26 DE NOVlEMBRQ DE

1~74

Abre ao Ministério dos rr.mworteo, em tooor de diversas unidades orçamentárias, o crédito supZeinentar de Cr$ 381.542. 500,®, para reforço de
dotações consignadas no t:igen'te Orçamento.

(Publicado no Diário Oiicirü de 27 de novembro de 1974 e retificado
no de 5 de dezembro de 1974)
Retijicação

Na página 13.826, 1" e

~~

colunas,

Onde se lê:

Art. 3' ...
Cancelando
6703 - Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Projeto - 6703.1105.1011.001.01
6705 - Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis

Total

700.000
2.646.700
3.316.700

Art. 4(} Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrário.
Brasília .,.
Leia-se:
Art. 3Q ."
Cancelando

6703 - Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Projeto - 6703.1105.1011.001.01
6705 -

700.000

Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis

Atividade .6705.0308.2122
TOTAL

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

2.646.700
3.346.700

Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília ...
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DECRETO N9 74.973 -

DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1974

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão
da Espirito Santo Centrais memeae
S. A. rESCELSA, no Estado do
Espírito Santo.

(Publicado no Diário Oficial de 27
de novembro de ·1974) .
Retificação

Na página 13.450, 41). coluna, no ar-

tigo 39,
Onde se lê:
· .. área da servídâ atraves de .,.
Leia-se:
· .. área da servidão através de ...
DECRETO NQ 75.103 - DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1974

Promulga o Convênio que Estabelece
a OrganizaÇão Latino-Americana de
Energia (OLADtE).

(Publícad-, no Diário 'Oficial de 26 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 14.928, i- coluna, no
Convênio,
Onde se lê:
Reafirmar a neeesídade de coorconal uma ação ...
Leia-se:
Reafirmar a necessidade de coordenar uma ação ...
Na página 14.929, 2, coluna, no artigo 29,
Onde se lê:
· " aos (ilegível) Internacíonats.
Leia-se:
· .. aos Organismos Internaolonats.
Na 3~ coluna, no artigo 32,
Onde Se lê:
· .. obrigações qeu assumem
Leia-se:
· .. obrigações que assumem
No artigo 33,
Onde se lê:
· .. utilizará a (ilegível) dos organismos ...

Leia-se:
. .. utilizará. a cooperação dos organismos ....
No artigo 36,
Onde se lê:
Art. 36. As modificações ao megtvel) Convênio ... vez qeu tenham ...
Leia-se:
Art. 36. As modificações ao presente Convênio... vez que tenham ...
No artigo 37,
Onde se lê:
. .. segundg (ilegível) de ratificação.
Leia-se:
... segundo Instrumento de ratírtcação.

DECRETO N" 75.104 - DE 20 DE
DEZBMBRQ DE 1974
Promulga o Acordo sobre o Comercie
Internacional de 7'êxtets.

(Publicado no Diário Oficial de 26 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 14.930, P coluna, no
Acordo,
Onde se lê:
Desejosos de empreender... o aesenvolvímento da (ilegível) e a expansão ...
Leia-se:
Desejosos de empreender... o aesenvolvimento da produção e a expansão ._.
Na mesma coluna,
Onde se lê:
Reconhecendo outrossim,
Incrusíve aqueles que
Leia-se:
Reconhecendo outrossím.. . Incrusive àqueles que ...
Na 2~ coluna, no artigo 1<>,
Onde se lê:
4. ... nas vantagens comperávets
dos países .. _
Leia-se:
4. .. _ nas vantagens comparativas
dos países ...
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Na 3:).' coluna, no artigo 2\1,
Onde se lê:
4. . .. ações ou negociais empreen-

didas de conformidade com este artigo.
Leia-se:

4. . .. ações ou negociações empre-

endidas de conformidade com este artigo.
DECRETO Nº 75.106 DEZEMBRO

DE

20

DE

DE 1974

Promulga a Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre a Renda BrusilDinamarca.

(Publicado no Diário :Qlicial de 26 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 14.934, 2" coluna, no ar-

tigo 39 da Convenção.
Onde se lê:
1.

' ..

1.

'"

c) ... consoante o contevto.
Leia-se:

c) ... consoante o contexto.
Na 4-) coluna, no artigo 5"',
6.

Onde se lê:
... qeu essas pessoas atuem no

Leia-se:
2. A não ser que ambos Os Estados
Contratantes '"
No artigo 8'>,
Onde se lê:
· .' àuele que a Convenção entrar
em vigor.
Leia-se:
· .. àquele em que a Convenção entrar em vigor.
Na 2') coluna, no Protocolo,
Onde se lê:
1. Adl Artigo 8
· .. capital do (ilegível)
Leia-se:
1. AdlArtigo 8
, ., capital do consórcio,
Onde se lê:
3. Adl Artigo 12, parágrafo 3
· .. comercial ou ülegível) , menclonada no parágrafo 3 do Artigo 12,
inclui rendimentos (ilegível) da prestação ...
Leia-se:
3. Ad/ Artigo 12, parágrafo 3
· .. comercial ou cientifico, menctonada no parágrafo 3 do Artigo 12,
inclui rendimentos provenientes daprestação ..
DECRETO

W' 75.146
DEZEMBRO DE

- DE 27
1974

DE

âmbito de suas atividades normads ,

Leia-se:

6.

...

que essas pessoas atuem

110

âmbito de suas atividades normais.
Na -4~ coluna, no artigo 79 ,
Onde se lê;
7. ". a este última montante,
Leia-se:
7. .., a este último montante.
Na página 14.936, 1~ coluna, no ar..
tígo 15,
onde se lê:
2.••.
b) As rermmeraçpões
Leia-se:
2 .....
As remunerações ."
Nas 3') -e 4l,lo colunas, no artigo 24,

b)

Onde se lê:
3, . .. sueitas, no primeiro E...'ltado
nenhuma (ilegível) ou .,.
Leia-se:
3. ... sujeitas, no prtmetro Estado
a nenhuma tributação ou '"
Na página 14,937, lI!- coluna, no artígo 29,
Onde se lê:
A não ser qu eambos os Estados
Contratantes .. ,

Declara de interesse social para fins
de desapropriação, imóvel rural denominado "Fazenda Conceição do
Suruí", situado no Municípto de
Magé, Estado do Rio de Janeiro.

(Publicado no Diário Oficial de 30 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 15.133, 1') coluna, no
fundamento legal,
Onde se lê:
... artigos 81, item In e 162, 29, da
Constituição ...
Leia-se:
, .. artigos 81, item In e 161, § 2<'>, da
Constituição, , ,
No artigo 19,
Onde se lê:
, .. 124,OOb, 132,OOm, 160,OOm, 88,OOm
e 68,OOm com a Companhia América
Fabril...
.
Leia-se:
. .. 124,OOm, 132,OOm, 160,OOm, 88,OOm e
68,OOm com a Companhia América
Fabril., ,

ATOS

DECRETO

N9 .75.147
DEZEMBRO DE

- ~DE 27 DE
1574

Prorroga o prazo de miercençdo nas
áreas prioritárias, para fins de reforma agrária assim declaradas pelos Decretos que menciona.

(Publicado no Diário Cniciat de 30 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página
tigo F,
Onde se
... prazo de
tal. ..
Leia-se:
... prazo de
tal. ..

15.133,

2~

coluna, no ar-

lê:
intervenção governamenintervenção governamen-

DECRETO

N9 75.149
DEZEMBRO DE

- DE 27
1974

DE

Autoriza a cessão, sob Cf, forma de utilização gratuita, do. terreno que
menciona, situado no Estado de
Alagoas.

(Publicado no Diário Oficial de 30 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 15.133, S'' coluna, no artigo 39 ,
Onde se lê:
deste Decreto, otrnando-se nulo ...
Leia-se;
deste Decreto, tornando-se nulo.' ..
DECRETO

N9 75.151
DEZEMBRO DE

-----co

DE
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27 DE

DECRETO

N9 75.155 DE
DEZEMBRO DE 1974

Fixa os preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou aquisição de castanha-do-brasil da safra de 1975-76,. produzida nos Estados do Acre, Amazonas, Pará e nos
Territórios do Amapá, Rondônia e
Roraima.

(Publicado no Diário Oficial de 30 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página nl? 15.135, P coluna, na
Epígrafe,
Onde se lê:
Decreto nv 74.155, de 27 de dezembro de 1074,
Leia-se:
Decreto nv 75.155, de 27 de dezembro de 1974,
DECRETO N9 '75.157 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 19B
Fixa os preços mínimos liquuiuios básicos para financiamento ou aquisição de algodão, amendoim em
casca, arroz em casca, farinha de
mandioca, feijão, gergelim, qírascot,
milho, soja e sorgo da saf1'ade
1975-76, produzidos nos Bettuioe de
Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará Paraíba, Piaui, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Sergipe, parte do Estado da Bahia
e nos Territórios do .1mapá e Roraima.

(Publicado no Diário Oficial de 30.
de dezembro de 1974:)

1974

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar a doação ào terreno
que menciona, situado no Estado de
Goiás.

(publicado no Diário Oficial de 30 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 15.134, 1 ~ coluna, no artigo 29,
Onde se lê:
Posto Agropecuário da Fonnúsa;..
Leia-se:
Posto Agropecuário de Formosa..,

27 DE

Ratificação

Na página 15.137, na tabela para
farinha de Mandioca, no preço referente ao Amapá, na coluna única,
Onde se lê:
ilegível
Leia-se:
30,00

Na página 15.138,
Feijão Anão, Classe
co" e "Rajada", no
a Sergipe, na coluna
Onde se lê:
15,80

Leia-Se'

115,80

.

na tabela para

"Cores", Bran.,
preço referente:
'única,
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Nos preços referentes à Bahia, na
coluna 4,
Onde se lê:
15,80

Leia-se:

115,80

Na tabela para
(Macaçarj

Classe

Feijão de Corda

"vermelho", no
preço referente ao Ceará, na colu-

na 3,

Onde se lê:

6,40

Leia-se:
56,40

Na tabela para Milho, no preço
referente ao Amazonas, na coluna
única,
Onde se lê:
34,2

Leia-se:
34,20

Nos preços referentes ao Ceará, nas
colunas 1 e 3, respectivamente,
Onde se lê:
ilegível e 42,0

Nos preços referentes à Paraíba, na
coluna 3,
Onde se lê:
34,8
Leia-se'
34,80
.

Nos preços referentes a Pernambuco' nas colunas 8 e 4, respectivamente,
Onde se lê:
0,20 e 4,80
Leia-se:
40,20 e 34,80
Nos preços referentes à Bahia, nas
colunas 4 e 5, respectivamente,
Onde se lê:
7,20 e 33,0
Leia-se;
37,20 e 33,00.
DECRETO NO 75.163 - DE 31 DE
DEZJEMBRO DE 19701

Leia-se'

43,80 e 42,00

Nos preços referentes ao Pará, na
coluna 1,
Onde se lê:
15,60

Leia-se'

45,60

•

Nos preços referentes à Paraíba, na
coluna 1,
onde se lê:
12,00

Leia-se'

42,00

.

Nos preços referentes ao Piauí, na
coluna 1,
Onde se lê:
10,80

Leia-se.

40,80

(Publicado no Diário Oficial de 31 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 15.252, 2" coluna, na
Ementa,
Onde se lê:

Concede reconhecimento ao curso
de Pedagocía ..•
Leia-se:
COncede reconhecimento ao curso
de Pedagogia ...

.

Nos preços referentes à Bahia, na
coluna 5,
Onde se lê:
9,00
Leia-se'
39,00
.
Na página 15.139. na tabela para

Sorgo, nos preços referentes ao Ceará, na coluna 3,
Onde se lê:
36,6

Leia-se-

36,60

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Educaçáo de Assis, Estado de São Paulo.

.

DECRETO

N9

75.172 -- DE
1974

31 DE

DEZEM:BRO DE

Promulga o Acordo Sobre a Troca de
Estagiários Brasil-Finlândia.

O Presidente da República
havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo n- 89,
de 28 de novembro de 1974, o Acordo
Sobre a Troca de Estagláríos, COncluído entre a Repúblca Federativa
do Brasil e a República dar Finlândia,
em Brasilia, a 30 de maio de 1974.

At05 DO· PODER

E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 9 de dezembro de

jãxzourrço

DECRETO N9 75.174·- DE 31
DEZEMBRO DE 1974

311
DE

1974;

. ~ecreta que o Acordo, apenso por
copia ao presente Decreto, seta executado e cumprido tão ínteiramnetc
como nele se contém.
Brasília, ::U de dezembro de 1974;
1539 da Independência e 869 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio
silveira

Francisco

Azercdo

da

o Acordo mencionado no presente
decreto foi ~ublicado no D. O. de
2-1-75.

DECRETO

NQ

75.173 - DE 31
1974

DE

nEZEMBRQ DE

Cancela autorização para funcionamento no Brasil da Assurances Générales de France - lAR T .

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, Hem IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica cancelada a autorização para funcionar no Brasil concedida à Assurance Générales de France - IART, sediada em Paris, França, pelo Decreto n.? 5.377, de 26 de
novembro de 1904, e a respectiva Carta Patente, a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União
d~ certidã~ de arquivamento, no ór~
gao de Registro do Comércio, dos atos
referentes à incorporação do patrimônio líquido de sua Representação
no Brasil à "Brasil" Companhia de
Seguros Gerais, sua sucessora em todos os direitos e obrigações.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. tevogadas as disposições em
CÕllffãrio.
15forasilia, 31 de dezembro de ~ B7tl."
' da Independência e 869' cíâ
R eputntce..
ERNESTO GEISEL

Severo Fagundes. Gomes

Concede à Maria de Salles Ferreira Firma Individual o direito de lavrar
minério de ferro no Municipio de
Sabará, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.? 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica outorgada à Maria de
Salles Ferreira - Firma Individual
concessão para lavrar minério de ferro em terrenos de propriedade dos
herdeiros de Newton de Paiva Ferreí.,
ra, no lugar denominado Bíquínha
Distrito e Município de Sabará, Es2
tado de Minas Gerais, numa área de
cento e setenta e seis aecta.res e se~
tenta ares (l76,70ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice que coincide com <:1 quilômetro
número quinze (Km 15), da antiga
Estrada Belo Horizonte .- Sabará ou
Nova Lima e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: seiscentos e sessenta e. cinco metros setenta centímetros (665,70m), trinta e três graus
cínquenta e sete minutos noroeste
(33°57'NW), mil novecentos e sessenta e nove metros e cinquenta centímetros (1. 969,50m), sessenta e quatro graus cinquenta e seis minutos
nordeste (64°56'NE), mil e cinco znetros e quarenta centímetros
,.
(l,005/lOm), vinte e oito graus um
001'SE),
minuto sudeste (28.
trezentos
e trinta e sete metros e noventa centímetros (337,90m), cínquenta e quatro graus dois minutos sudoeste ".
(54.002'SW), cento e sessenta e um
metros e noventa centímetros
.
(161.90m), seis graus quinze minutos
Q15'SE),
sudeste (06
duzentos e ses ..
senta metros (260m), setenta e qua..
tro graus einquenta e três minutos
sudoeste (74.Q53'SW), quatrocentos e
vinte e cinco metros (425m), dezesquatro graus sudoeste (74° SW). seissers graus noroeste (l6.oNW), octcnta e quatro metros (74m) , setenta e
centos e sessenta e três metros .....
(663m), quarenta e dois graus quinze
minutos sudoeste _(42Q15,SW),,_sete~
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centos e quarenta e quatro metros e

onze centímetros (744,l1m), oitenta e
sete graus trinta e nove minutos noroeste (87.o39'NW);
Parágrafa único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita ás estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de tevereíro de 1963 e da Resolução númeTO 3, de 30 de abril de 1965, da Co-

missão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por l.ítulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario
(DNPM 7.690-60) .

Brasília, 31 de dezembro de 1974;
da Independência e 86Q da
República.

1539

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 75.175 "- DE 31
DEZEMBRO DE 1974

DE

Concede à Indústria de Calcáreo ltá
Ltda. o direito de lavrar calcária
dolomítico n9 Município de Tietê,
Estado de Sao Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuíçãc que lhe confere

o artigo 81, item lII, da Constituição

e nos termos do artigo 43 do Decretolei n.s 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada. :1 Indúsí.rfa
de Calcáreo Itá Ltda. concessão para lavrar calcário dolomítico em terrenos de propriedade de José Rodrigues de Moraes, no lugar denominado Bairro Pederneiras, Distrito e Município de Tietê, Estado de São Paulo, numa área de dezoito hectares
(18ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a cento e noventa metros U90m), no rumo verdadeiro de oito graus sudoeste .... ;
W8.oSW), do canto sudeste (SE) do
prédio da Escola Mista da Fazenda
Ouro Branco e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes
cumprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos metros (400m), oeste (W);
quatrocentos e cinquenta metros .,.
(450m), SlÚ (S).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes cios
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto
ficando também estabelecido o se':

guínte:

a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarara caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por tftulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servídõês de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma

ATOS DO PODER

do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rev?gadas as disposições em contráno. (DNPM. 809.020-69).
Brasília, 311 de dezembro de 1974;
1539 da Independência e 869 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 75.176 - DE 31
DEZEMBRO DE 1974

DE

Concede à Maremoto Mineração e
Metalurgia Ltda. o direito de lavrar
argila, e areia quartzosa no M"unicipio de M agi das Cruzes, Estado ele
São Paulo.

O Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.v 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.v 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:

Art. LO Fica outorgada à Maremoto . Mineração e Metalurgia Ltda .
concessão para lavrar argila e areia
quartzosa em terrenos de propriedade da Cerâmica Rio Acima e outros,
no lugar denominado Bairro Rio Acima, Distrito e Município de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo, numa
área de setenta e seis hectares e dezesseté ares (76,17ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cento e sessenta e cinco
metros (165m), no rumo verdadeiro
de setenta e cinco graus dezessete minutos nordeste (75.017'NE) do Galpão da Cerâmica Rio Acim'a e os lados a partir desse vértice, os seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta metros ."
(360m), oeste (W); trezentos e quarenta metros (340m), sul (8); setenta metros (70m) , leste: (E); cento e
quarenta metros (l40m), sul (8); setenta metros (70m), leste (E); trezentos metros (300m), sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W J ;
cento e trinta metros (l30m) norte
(N); oitocentos e trinta metros .. .
(830m), oeste (W); cinquenta metros (50m), sul (S)· cento e cinqüenta metros (Iôüm) , ' oeste e-W); du-
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zentos e cinquenta metros (250m),
norte (N); duzentos e oinquenta metros (250m), leste (E); trezentos e
cínquenta metros (350m), norte tN);
duzentos e trinta metros (230m), leste (E); centa e sete metros (107m).
norte (N); duzentos e trinta metros
(230m), leste (E); cento e sete metros
(107m), norte (N); duzentos e trinta metros (230m), leste (E); cento e
sete metros (l07m) , norte (N); duzentos e trinta metros (230), leste
(E); cento e sete metros (107m) , uorte
(N); duzentos e trinta metros
(230m), leste (E); trezentos e vinte e
oito metros (328m), sul (8).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44,·47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração e de outras rcro,
rldas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n« 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.? 3, de
30 de abril de 1965 da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se -he
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineraç~;
d)

.

a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito no Livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° Az propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na [arma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 819.163-79).

Brasilia, 311 de dezernhro de 1974;
1539 da Independência e 869 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigealci Ueki
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DECRETO NQ 75.177 -- DE 31 DE
DEZEMBRO DE

1974

Concede à SARIPAL Mineração
Santa Rita do Paraíso Ltda. o direito. de lavrar feldspato e caulim
no Município de Cachoeiras de Maccce, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei nv 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 15' Fica outorgada à
.
SARIPAL - Mineração Santa ~ita
do Paraíso Ltda. concessão para Iavrar feldspato e caulim em terrenos
de propriedade de José Caruzo, Irineu Carneiro Bravo e herdeiros de
Antonio Vaz da Eira, no lugar denominado Fazenda Santa Rita, Distrito de Subado, Municipio de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro, numa área de noventa e seis
hectares (96 ha.j , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a trezentos e oitenta e oito metros
(388m), no rumo verdadeiro de oitenta e um graus sudoeste (81.oSW ) ,
do canto noroeste (NW) da casa do
Sr. José Caruzo, e os lados a pa r tir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros (100m), norte (N); trinta e dois
metros e setenta e dois centímetros
(32,72m), oeste (W); cem metros ...
(lOOro) , norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros
.
(32,72m), oeste (W); cem metros
.
(100m), norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros ...
(32,72m), oeste (W); cem metros
Clüüm) , norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros ....
32,72m), oeste (W); cem metros ."
(lOOm), norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros
.
(32,72ro), oeste (W); cem metros
.
(lOOro), norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros
.
(32,72m), oeste (W); cem metros
.
(100m), norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros
.
(32,72m), oeste (W); cem metros
.
(100m) norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímeteos .. ,

(32,72m), oeste (W); cem metros '"
(100m), norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros
.
(32,72m), oeste (W); cem metros
.
(100m) norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros ...
(32,72m), oeste (W); cem metros ..
(100m), norte (N); trinta e dois metros e setenta e dois centímetros '"
(32,72m), oeste (W); cem metros ...
(lOOm), norte (N); oitocentos metros
(aOOm), leste (E); cem metros .....
(100m). sul (S); trinta e dois metros
e setenta e dois centímetros
.
.
(32,72m), leste (E); cem metros
(100m), sul (S); trinta e dois metros
e setenta e dois centímetros
.
(32,72m) leste (E); cem metros
.
(100m), sul (S): trinta e dois metros
e setenta e dois centímetros
.
(32,72m), leste (E); cem metros
.
(Jüüm) , sul (8); trinta e dois metros
e setenta e dois centímetros
.
(32,72m), leste (E); cem metros
.
(100m), sul (S); trinta. e dois metros e setenta e dois centímetros
.
.
(32,72m), leste (E); cem metros
Clüüm) , sul (S); trinta e dois metros
e setenta e dois centímetros (32,72m),
leste (E); cem metros (lOOm), sul
(S); trinta e dois metros e setenta e
dois centímetros (32,72), leste (E);
cem metros (lOGm) , sul (8); trinta
e dois metros e setenta e dois centímetros (32,72), leste (E); cem metros (lOOro), sul
(8); trinta e dois
metros e setenta e dois centímetros
(32,72m), leste <E); cem metros .•. (100m), sul (8); trinta e dois metros
e setenta e dois centímetros
.
.
(32.72m) leste (E); cem metros
(lOOm) , sul (8): trinta e dois metros
e setenta e dois centimetros ..... ".
(32,72m), leste (E); cem metros ., ..
(lOOm). sul (S); oitocentos metros
oeste (W).
Parágrafo Único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.o 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;

A'lO&
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b) O concessionário ríea obrigado
a recolher aos cofres públicos as tributos devidos à União, em cumprimenta do disposto no Decreto-lei número 1,038, de 21 de outubro de 1969;
c) se
concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;

°

,d)

a concessão de lavra

terá por

título este Decreto. que será transcri-

to no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Naci,onal, da Produção Mineral, do Mínistério das Minas e Energia.
Art. 2,° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 812.031-70).

Brasília 31 de dezembro de 1974;
153Q da Independência e 369 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.178 - DE
DEZEMBRO DE 1974

31 DE

Concede à Mineração Catalão de
Goiás S. A. o direito de lavrar nióbio no Município de Ouvidor, Estedo de Goiás.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.? 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei n.? 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Catalão de Goiás 8. A. concessão para lavrar nióbio em terrenos de
sua propriedade e de outros no lugar denominado Fazenda Chapadão,
Distrito e Município de Ouvidor, Estado de Goiás, numa área de trezen-
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tos e oitenta e um hectares, setenta
ares e quarenta e quatro centiares
(381,7044 ha) , delimitada por um polígono Irregular," que tem um vértice
a mil trezentos e vinte e cinco metros (1.325m), no rumo verdadeiro de
quarenta e três graus e trinta mmutos nordeste (43.Q30'NE), do cruzamento das estradas municipais que ligam Catalão ao Córrego Fundo e ao
Rio São Marcos e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil
e novecentos metros (2. 900m) , norte
(N); mil duzentos e cínquenta e oito
metros (1.258m), leste (E); dois mil
quinhentos e dezoito metros
.
(2.518m). sul (8); quatrocentos e
quarenta e dois metros (442m), leste
(E); trezentos e oitenta e dois
metros (382m), sul (8); mil e setecentos metros (1.700m), oeste (W).
Parágrafo único, A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44,47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o ~e
guínte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;

b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1 ,038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o. concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Art. 2,° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
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Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM - 801.244-68) .
Brasília, 31 de dezembro de 1974;
1539 da Independê~ia e 369 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NQ 75.179 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1974

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas de
Goiás S. A., Estado de GOiás.

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas,

regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954 e o que
consta do processo MME 704.665-74,

decreta:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida, partindo do distrito sede de
Maurilândia, no município de mesmo
nome até o povoado de Turvelândía,
no município de Paraúna, Estado de
Goiás, cujo projeto e planta foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de
Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica no
processo MME 704.665-74.
Art. 2.° Fica autorizada à Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão referida
no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor

da Centrais Elétricas de Goiás S. A ..
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencíonada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem coma
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprletárfos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em consequêncía, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4.Q A Centrais Elétricas de
GOiás S. A. poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei n.c 3.365. de 21 de junho de ::'941,
com as modificações introduzidas pela Lei n« 'Z1. 786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, :3.1 de dezembro de 1974;
1539 da Independência e 86Q da

República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

NQ 15.180 .- DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1974

Outorga à prefeitura Municipal de
São Roque de Minas concessão para aproveitamento hiâroelétrico, no
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item nr, da constituíção, e nos termos dos artigos 140, letras a e b, e 150, do Código de .águas,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tendo em vista o que consta do processo MME 702.856-72, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Prefeitura
Municipal de São Roque de Minas
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
rio Samburá, DO local denominado
Cachoeira do rio Samburá, no município de São Roque de Minas, Estado
de Minas Gerais.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica para fornecimento à
zona de distribuição da concessionária ou suprimento a outros concessionários.
Art. 2.° A concessionária fica autorizada a estabelecer os sistemas de
produção e transmissão de energta
elétrica constantes das características
técnicas aprovadas por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétri ca, do Ministério das Minas e Energia, no processo MME 702.856-72.
Art. 3.° A concessão a que se refere o artigo 1.0 vigorará pelo prazo ele
30 (trinta) anos.
Parágrafo Único. Findo o prazo de
concessão os bens e instalações que,
no momento, existirem em função dos
serviços concedidos reverterão à
União.
Art. 4.° A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entra!' com o pedido até 6
(seis) meses antes de findar o prazo de vigência, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.
Art. 5.9 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 6. 9 O presente Decreto entrarã em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposícões em contrário.
Brasília, 3,1 de dezembro de 1974;
da Independência e 869 da
República.

1539

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO

N9 75.181
DEZEMBRO DE

- DE 31
1974

DE

Altera a redação do item I do artigo 69 do Regulamento para a Diretoria de Administração da Marinha, aprovado pelo Decreto número 66.395, de 25 de março de 1970.

(Publicado no Diário Oficial de 31 de
dezembro de 1974)
Retificação

Na página 15.254, 1" coluna, no fecho"
Onde se lê:
. .. 153" aa Independência e 869 da
República.
Leia-se:
153 da

República.

DECRETO

Independência e 869 da

N9

75.182 - DE 31
1974

DI~

DEZEMBRO DE

Renoua por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Sergipe S.A., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na Cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 8.", item XV, letra "a", da

Constituição, e nos termos do artigo
6." da Lei n.s 5.785, de 23 de junho

de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me n.s 717-74.
DECRETA:

Art. 1" Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.", da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 196~, e artigo
::l.", do Decreto n.s 71.136. de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1 de novembro de 1973, a
concessão outorgada pelo Decreto
número 46.396, de 9 de julho de 1959,
publicado no Diário Oficial da União
da mesma data, à Rádio Cultura oe
Sergipe S.A., para executar na Cida-

de de Aracaju, Estado de Sergipe, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodífusãc sonora em onda média fje
âmbito regional.
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§1.0 A execução do serviço público,
euja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de 'I'elecomumeações, leis subseqüentes e seus ragulamentos e, cumulativamente. com
es cláusulas aprovadas pelo Decreto

número 71.825, de 8 de fevereiro de

1973, às quais a emissora aderiu. mediante termo.
§

2.° O Departamento Nacional de

'I'elecomunlcações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoganas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 197·1;
153.0 da Independência e 86.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

lluclides Quandt de Oliveira

DECRETO NQ 75.183 DEZEMBRO DE

DE

31

DE

1974

,Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádio Por Um Mundo
Melhor Ltda. para que a Fundação
João XXIII, sob a denominação de
Rádio Por Um Mundo MeZhoT ,
passe a executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional, na cidade de Governador Valadares, Estado dR Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.°, da Lei n.s 5.785, de 23 de junho

de 1972, e tendo em vista o que coneta do Processo Me n.e 21.540-73.
DECRETA:

Art. 1ÇI Fica renovada, de acordo
com o artigo 33; § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo
2.°, do Decreto TI.O 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partIr de 1 de novembro de 1973, a
outorga deferida pela Portaria .....
MVOP, n.s 274, de 26 de junho de
1959, publicada no Diário Oficial da
União de 14 de julho do mesmo ano,
à Rádio Por um Mundo Melhor Ltda.,
para que a Fundação João XXIII, sob
a denominação de Rádio Por Um
Mundo Melhor, passe a executar na
Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, Com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
número 71. 825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de dezembro de 1974;
da Independência e 86.° da
República.

153."

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira
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§1.0 A execução do serviço público,
euja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de 'I'elecomumeações, leis subseqüentes e seus ragulamentos e, cumulativamente. com
es cláusulas aprovadas pelo Decreto

número 71.825, de 8 de fevereiro de

1973, às quais a emissora aderiu. mediante termo.
§

2.° O Departamento Nacional de

'I'elecomunlcações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revoganas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 197·1;
153.0 da Independência e 86.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

lluclides Quandt de Oliveira

DECRETO NQ 75.183 DEZEMBRO DE

DE

31

DE

1974

,Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádio Por Um Mundo
Melhor Ltda. para que a Fundação
João XXIII, sob a denominação de
Rádio Por Um Mundo MeZhoT ,
passe a executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional, na cidade de Governador Valadares, Estado dr>. Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.°, da Lei n.s 5.785, de 23 de junho

de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me n.e 21.540-73.
DECRETA:

Art. 1ÇI Fica renovada, de acordo
com o artigo 33; § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo
2.°, do Decreto TI.O 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partIr de 1 de novembro de 1973, a
outorga deferida pela Portaria .....
MVOP, n.s 274, de 26 de junho de
1959, publicada no Diário Oficial da
União de 14 de julho do mesmo ano,
à Rádio Por um Mundo Melhor Ltda.,
para que a Fundação João XXIII, sob
a denominação de Rádio Por Um
Mundo Melhor, passe a executar na
Cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
número 71. 825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de dezembro de 1974;
da Independência e 86.° da
República.

153."

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira
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Rádio
Ibituruna - Governador
Valadares (Decreto ns 75.253, de .:l1
de janeiro de 1975).
Rádio Imembí Santa Maria
(Decreto nc 75.479, de 14 de março de 1975).
Rádio Irai - Guaiba (Decreto no
75.381, de 14 de fevereiro de 1975).
Rádio Mirador - Rio do Sul (Decreto nc 75.380, de 14 de fevereiro

.cOMUNICAÇõES - Gazeta do Espírito Santo Vitória (Decreto

-

nc 75.314, de 28 de janeiro de 1975).
Instalação de estação - Boa Vista
(Decreto nv 75.529, de 25-3-75).

-

Rádio Borborema -

-

Rádio Por Um Mundo Melhor Governador Valadares (Decreto ns
75.183, de 31 de dezembro de 1974).

-

Rádio Relógio Federal - Guanabara (Decreto nc 75.218, de 14 de
janeiro de 1975).
Rádio Rio Mar - Manaus (Decreto no 75.394, de 18 de fevereiro de

-

João Pessoa

de 1975).

(Decreto n" 75.292, de 24 de janeiro de 1975)-.
-

Rádio Clube de Blumenau (Decreto no 75.336, de 31 de janeiro
de 1975).
- Rádio Clube Metrópole - Canoas
(Decreto no 75.358, de 7 de fevereiro de 1975).
- Rádio Cultura - Aracaju (Decreto nc 75.397, de 18 de fevereiro de
1975) .
- Rádio Cultura - Feira de Santana (Decreto nv 75.476, de 13 de
março de 1975).
-:- Rádio Cultura de Sergipe - Ara-caju (Decreto nc 75.182, de 31 de
dezembro de 1975).
- Rádio Dífusora _ Cuiabá (Decreto nc 75.460, de 7 de março de
1975).
- Rádio Educação - Tefé (Decreto
no 75.396, de 18 de fevereiro de
1975).
- Rádio Educativa do Pará - Belém
(Decreto nv 75.421, de 26 de fevereiro de 1975).

-

1975).

-

Rádio Rio Mar - Manaus (Decreto ne 75.395, de 18 de fevereiro de
1975) .

-

Rádio Sociedade 'I'ríangulo Mineiro - Uberaba (Decreto ns 75.254,
de 21 de janeiro de 1975).
Rádio Televisão Brasil Oeste
Corumbá (Decreto n? 75.423, de
26 de fevereiro de 1975).
Rede Mineira de Rádio
e Televisão - Uberlandia (Decreto nc 75.312, de 20-1-75).
Telesp - Guarujá (Decreto número 75.379, de 14 de fevereiro de

COMUN _

-

1975).

--. TV Sul Fluminense - Barra Mansa (Decreta TIl? 75.313, de 28 de janeiro de 1975).
~
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CONFEMNCIA :NACIONAL DE SAúde - Convocação (Decreto número 75.409, de 25 de fevereiro de
1975).

-

CELG - Parauna (Decreto número 75.179, de 31-12-74),

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO
E
TECNOLóGICO - Estatutos (Decreto nc 75.241, de 16 de janeiro
de 1975).

-

CELO -

-

75.352, de 5 de fevereiro de 1975).
CELO _ Pírenópolls (Decreto no
75.351, de 5-2-75).

CONVgNIOS -

Ver Relações Exte-

riores.
CRllDITO SUPLEMENTAR - MM Retificação do Decreto nv 75.007,
de 1975 (Decreto no 75.40'4, de 20
de fevereiro de 1975).
~

MS -

to

Reforço de dotação (Decre-

n? 75.518,
1975) .

de

20 de março de

D
DESAPROPRIAÇÃO Hospital N.
S. Conceição RG Sul (Decreto
nc 75.403, de 20-2-75).
- Hospital N. S. Conceição - Alteração (Decreto nv 75.457, de 7 de
março de 1975).
DOAÇAO Ver Municípios.

E
EMBRATER - criação (Decreto nc
75.373, de 14-2-75).
E1\.ffiRAPA - Estatutos (Decreto n"
75.374, de 14 de fevereiro de 1975).
EMPRESAS - Estírnrulos - Regulamento do Decreto-lei no 75.247, de
1974 (Decreto nv 75.247, de 21-1-75).
EMPREST1MOS - FEPASA - (Decreto nc 75.386, de 17 de fevereiro
de 1975).
---'- Light serviços de Eletricidade (Decreto nv 75.519, de 20 de março de 1975).
ENERGIA ELJ;;TRIGA CBEE São Gonçalo (Decreto no 75.185,
de 3 de janeiro de 1975).
- CBEE - S. Gonçalo e Niteroi (Decreto no 75.217, de 14 de janeiro de 1975).
- CELESC _ Chapeeó, Colombo e

outros (Decreto n Q 75.538, de 26
de março de 1975).
-

.CELG _-

catalão (Decreto número

75.365, de 13 de fevereiro de 1975).

CELG -

Itauçu (Decreto número.

75.326, de 29 de janeiro de 1975).

- cELa -

Mara Rosa (Decreto nv

Porangatu (Decreto nv

75.364, de 13 de fevereiro de 1975).
Distribuição (Decreto
- CEMIG no 75.430, de 17-3-75).
- CESP - Cessação de privilégios,
(Decreto no 75.221, de 15 de janeiro de 1975).
- COELBA - Feira de Santana (Decreto nc 75.465, de 11 de marçode 1975).
_ Companhia Paulista de Força e·
Luz - Piracicaba (Decreto número 75.420, de 26 de fevereiro de1975) .
_ COPEI.. _ cessação da exploração.
(Decreto nc 75.363, de 13 de fevereiro de 1975).
-r-r ELETROSUL Xenxerê (Decreto nc 75.279, de 23 de janeiro de
1975) .
-

Espírito Santo Centrais Elétricas
- Incorporação (Decreto número75.511, de 19 de março de 1975).
-, Exclusão de cargo (Decreto número 75.466, de 1 Ide março de 1975).
- Papel Chapecó - Santa Catarina
(Decreto no 75.522, de 21-3-75).
-

Paulista de Força e Luz - Icem
(Decreto nc 75.327, de 29 de janeiro de 1975).
Paulista de Força e Luz - Dois
Córregos (Decreto nv 75.341, de3
d fevereiro de 1975).
Pinhofleck - Ohopím (Decreto nv
75.245, de 17 de janeiro de 1975).
Prefeitura de S. Roque (Decreto·
'1' 75.180, de 31-12-74).

ENSINO Cursos Superiores, de
Graduação - Alteração do Decreto nc 73.079, de 1973 - Art. 19
(Decreto nc 75.369, de 13 de fevereiro de 1975).
- Premen Alteração do Decreto
ne 73. 711, de 1974 - Art. 2" (Decreto nv 75.446, de 6 de março de
1975) .

íNDICE REMISSIVO

;, Escolas

-

Centro de Ensino Superior - CurSO - Juiz de Fora (Decreto número 75.492, de 18 de março de 1975).
....:.... Centro de Ensino Superior - CUrso - Juiz de Fora (Decreto número 75.493, de 18 de março de 1975).
- Centro de Ensino Superior _ Curso - Juiz de Fora (Decreto número 75.494, de 18 de março de
1975).
- Centro de Ensino Superior - CUrso - Juiz de Fora (Decreto número 75.495, de 18 de março de 1975).
- Centro de Ensino Superior - Curso - Juiz de Fora (Decreto número 75.535, de 26-3-75).
- Engenharia - Cursos - S. Carlos (Decreto nv 75.448, de 6 de
março de 1975).
- Superior de Agronomia
Curso
- Vitória (Decreto nv 75.235, de
16 de janeiro de 1975).
Educação Física
- Superior de
Curso - Araçatuba (Decreto n 9
75.271, de 23 de janeiro de 1975).
- Paulista de Enfermagem - Funcionamento - São Paulo (Decreto nc 75.411, de 25 de fevereiro de
1975).
- Superior de Tecnologia Funcionamento Criciúma (Decreto
no 75.447, de 6 de março de 1975).
-

,~

Superior do Espírito Santo - Retificação (Decreto nv 75.521, de 21
de março de 1975).

Facuuiaâes

Administração - Curso - Teresôpolis (Decreto nc 75.516, de 19 de
março de 1975).
- Administração de
Empresas
Curso - Governador
Valadares
(Decreto nv '75.513, de 19 de março de 1975).
- Administração de Empresas
Curso - Ourinhos (Decreto número 75.345, de 4 de fevereiro de
1975).
- Administração de
Empresas
Curso - S. José do Rio Preto
(Decreto nc 75.347, de 4 de fevereiro de 1975).
- Biologia - Curso - Niterói (Decreto nv 75.507, de 18 de março de
1975).
-
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-. Biologia e Psicologia - Curso ....:....
Niterói (Decreto nc 75.349 de 4
de fevereiro de 1975).
'
- Ciências - Curso _ Bauru (Decreto nv 75.267, de 23 de janeiro de
1975).
Ciências CUrso
Presidente
Prudente (Decreto nc 75.361, de
13-2-75),
Ciências Curso
Presidente
Prudente (Decreto no 75.362, de
13 de fevereiro de 1975).
- Ciências - Curso - Santos (Decreto no 75.531, de 25-3-75).
- Ciências Administrativas _ Curso
- Curitiba (Decreto ne 75.232, de
16-1-75) .
- > Ciências
Contábaís - cursos
Avaré (Decreto nc 75.743-, de 4 de
fevereiro de 1975).
- Ciências Contábeis CUrso
Belo Horizonte (Decreto nv 75.496,
de 18 de março de 1975).
- Ciências Contábeis _
Curso Belo Horizonte (Decreto ná '75.'502,
de 18 de março de 1975L
- Ciências Contábeis Curro
Guanabara (Decreto nv 75.410; de
25 de fevereiro de 1975).
- Ciências Contábeis CursoRio de Janeiro (Decreto no 75.520,
de 21 de março de 1975).
Curso
- Ciências Contábeis Sobral (Decreto nv 75.233, de 16
de janeiro de 1975).
- Ciências E-conômicas - Curso
Barbacena (Decreto no 75.298, de
27 de janeiro de 1975).
- Ciências Econômicas - Curso
Blumenau (Decreto nc '75.297, de
27 de janeiro de 1975-).
.- Ciências Econômicas CUrEO
Franca (Decreto nc 75.450, de 6
de março de 19'75-).
- Ciências e Educação - curso
Crícíúma (Decreto nc 75.238; de
16 de janeiro de 1975).
Curso
- Comunicação Social Barra Mansa (Decreto nv 75.428"
de 27 de fevereiro de 1975).
- Educação - Curso - Santos (Decreto ns 75.488, de 18 de março
de 1975).
- Educação - Curso - Santos (Decreto nv 75.489, de 18 de março
de 1975).
•
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Educação e Letras -
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-

Curso

Lajeado (Decreto ns 75.227, de 16
de janeiro de 1975).
Educação Física - Curso - Moji
das Cruzes (Decreto nv 75.236, de
16 de janeiro de 1975).

-

-

Enfermagem

Funcionamento

Sobral (Decreto ris 75.269, de
23 de janeiro de 1975).
Filosofia Curso
Anápolis
(Decreto nv 75.266, de 23 de janeiro de 1975).
Fflosofia Curso
Andradína
(Decreto nv 75.268, de 23 de janeiro de 1975).

-

-

Filosofia -

Curso -

Belo Hori-

zonte (Decreto nv 75.505, de 18 de
março de 1975).

-

Filosofia -

Curso -

(Decreto nv 75.534,
março de 1975).

-

Filosofia -

Curso -

de
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-

Filosofia -

Curso -

-

de

Duque de
-

Duque de

Caxias (Decreto nv 75.348, de 4
de fevereiro de 1975).

-

Filosofia Curso - Duque de
Caxias (Decreto nv 75.413, de 25
de fevereiro de 1975).

-

-

Filosofia - Curso - Duque de
Caxias (Decreto nv 75.536. de 26
de março de 1975).
- Filosofia - Curso
Guarulhos
(Decreto ns 75.230. de 16 de janeiro de 1975).
- Filosofia - Curso
Guarulhos
(Decreto ns 75.272, de 23 de janeiro de 1975).
- Filosofia Curso
Guarulhos
(Decreto nv 75.346. de 4 de fevereiro de 1975).
- Filosofia - Curso - Guarulhos
(Decreto nv 75.490, de 18 de março

-

Filosofia
(Decreto
neiro de
Filosofia
(Decreto

Curso -

Santos (De-

75.497, de 18 de março

Filosofia - Curso - São João
da Boa Vista (Decreto nv 75.487.
de 18 de março de 1975).
Filosofia - Curso - São José do
Rio Preto (Decreto nv 75.384, de
17 de fevereiro de 1975).
Filosofia - Cursos - São Paulo
(Decreto nv 75.234, de 16 de janeiro de 1975).
Filosofia - Curso
São Paulo
(Decreto nv 75.412, de 25 de fevereiro de 1975).
Administração Curso ~;ão
Paulo (Decreto nv 75.437, de 3 de
março de 1975).
Filosofia - Curso - São Paulo
(Decreto nv 75.498. de 18 de março de 1975).
Filosofia Curso Sorocaba
(Decreto ns 75.270. de 23 de janeiro de 1975).
Filosofia - Curso - Tatui tDeereto ns 75.506, de 18 de março

-

Formação de Professores - Curso - Tanabi (Decreto n':' 75.334,
de 30 de janeiro de 1975L
Integradas Cristo Rei - Cursos
- São Paulo (Decreto n? 75.319.
de 28 de janeiro de 1975).
Medicina - Curso - 'I'etesópolís
(Decreto nv 75.237, de 16 de janeiro de 1975).
Música
Curso
Botucatu
(Decreto nv 75.414, de 25 de fevereiro de 1975).
Música - Curso - Píndamonhangaba (Decreto ns 75. 503, de 18 de
março de 1975).
Municipal de Administração
União de Vitória (Decreto número 75.537, de 26 de março de 1975).
Pedagogia Curso - Caçador
(Decreto TI'? 75,48Q, de 18 de
março de 1975).

de

-

-

Itaperuna

-

Filosofia - Curso
Jandaia do
Sul (Decreto nv 75.300. de 27 de
janeiro de 1975).

-

mar-

-

Rio Verde

Filosofia Curso
Varginha
(Decreto nv 75.449, de 6 de março

-

Cursos

Cursos -

nv 75.299, de 27 ele ja1975).

de 1975).

Cursos
Itajubá
n- 75.191, de 7 de ja1975).

ns 75.514, de 19 de
ço de 1975).

1975).

-

-

de 1975).

-

Cursos - Rio Claro
nv 75.190, de 7 de ja-

de 1975).

-

Caratinga

Caxias (Decreto ns 75.318. de 28
de janeiro de 1975).

-

Filosofia
(Decreto
neiro de
- Filosofia
(Decreto
neiro de
- Filosofia
creto ns

1975).

íNDICE

ereto ns 75.340, de 3 de fevereiro
de 1975).
Federal' do Pará - Direção e Assessoramento. (Decreto ns 75.330,
de 30 de janeiro de 1975).
Federal do Pará - Transposição e
transformação de cargos. (Decreto nv 75.357, de 6 de fevereiro de
1975) .
.

Institutos

-

Americano - Curso
Lins (Decreto nv 75.504, de 18 de março
de 1975).
Ensino Superior - Curso - Santo André (Decreto ns 75.533, de
26 de março de 1975).
Rio Branco - Delegação de competência (Decreto nv 75.350, de 4
de fevereiro de 1975).
Superior de Ciências Aplicadas Curso - Limeira (Decreto número 75.500, de 18 de março de 1975).

-

~

-

Universidades

-
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Caxias do Sul - Cursos (Decreto
ns 75.344, de 4 de fevereiro de
1975) .
- Federal da Bahia - Curso (Decreto D'? 75.499, de 18 de março
de 1975).
- Federal de Caxias do Sul - Curso
"(Decreto nv 75.229, de 16 de janeiro de 1975).
- Federal de Juiz de Fora - curses
(Decreto nv 75.512, de 19 de março de 1975).
- Federal de Juiz de Fora - Enquadramento (Decreto ns 75.331,
de 30 de janeiro de 1975).
- .Federal de Juiz de Fora - Retificação de enquadramento (Decreto ns 75.366. de 13 de fevereiro
de 1975).
- Federal de Goiás - Direção Superior e Assessoramento. (Decreto nv 75.332, de 30 de janeiro de
1975) .
- Federal de Mato Grosso - Curso.
(Decreto ns 75.228, de 16 de janeiro de 1975).
- Federal de Mato Grosso - Curso.
(Decreto nv 75.231, de 16 de janeiro de 1975).
- Federal de_Minas Gerais - Alienação de imóveis. (Decreto número 75.525, de 24 de março de
1975) .
'- Federal de Santa Maria - Curso.
(Decreto ns 75.491, de 18 de março de 1975).
- Federal de Santa Maria - Direção Superior e Assessoramento.
(Decreto nv 75.339, de 3 de fevereiro de 1975) .
- Federal de Santa Maria - Retificação de enquadramento. (De-

Federal Fluminense Pessoal.
(Decreto nv 75.316, de 28 de janeiro de 1975).
Passo Fundo - Retificação. (Decreto, nv 75.433, de 28 de fevereiro
de 1975).

ESCOLAS -

Ver Ensino

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Administração Federal Indireta e
Fundações
Afastamento do
pessoal. (Decreto ns 75.429., de 27
de fevereiro de 1975).

ESTRANGEIROS
Aquisição de
terrenos. (Decreto nv 75.433, de
5 de março de 1975).
- Assurances Generales de France
- Anulação. (Decreto nv 75.173,
de 31 de dezembro de 1974).
- Bausch .& Lomb. .cnccrcto número 75.432, de 28 de fevereiro de
1975) .
- Delta Marine. (Decreto nv 75,440,
de 3 de março de 1975) .
- Geophyslcal Servíce . (Decreto número 75.382, de 14 de fevereiro de
1975) .
- Marltn Brazil - Alteração. (Decreto nv 75.517, de 19 de março
de 1975).
-

-

-

MFS Southeast Fisherles Center.
(Decreto ns 75.329, de 29 de janeiro de 1975).
Projeto de Pesquisas dos Recursos
Minerais da Região Centro-0este
- Empresas canadenses. (Decreto n- 75.189" de 6 de janeiro de
1975) .
.

Sea Drilltng e Sea Drill. (Decreto nv 75.509, de 18 de março
de 1975).
- The Royal
.Iordanían Airline.
(Decreto nv 75.400, de 20 de fevereiro de 1975).
- Western .Geographycal
Prazo.
(Decreto nv 75.311, de 27 de janeiro de 1975) ..

ATOS

DO

-

F
FACULDADE - Ver Ensino
FORÇAS ARMADAS - Alteração do
Decreto TI'? 70.772, de 1972. (Decreto nv 75.315, de 28 de janeiro
de 1975) .

-Estado Maior das Forças Armadas
~ Transposição e transformação
de cargos. (Decreto nv 75.431, de
28 de fevereiro de 197p).

-

Estado Maior das Forças Armadas
- Direção e Assistência Intermediárias. (Decreto nv 75.462, de 10
de março de 1975) .

-

EXECUTIVO

PODER

Hospital das Forças Armadas -

-

Transposição de cargos. (Decreto
TI'? 75.471,
de 12 de março de
1975) .

-

--'- Hospital das Forças Armadas
Direção e -Assessoramento. (De-

-

-

creto nv 75.484, de 18 de março
de 1975).
Hospital das Forças Armadas -

-

Direção e Assistência Intermediá-

•

rias. (Decreto nv 75.485, de 18 de
março de 1975).
Aeronáutica

-

Centro Técnico

-

Aeroespacial

Alteração. (Decreto ns 75.193, de
7 de janeiro de 1975).
- Escola
de
Comando e Estado
Maior Anulação de decretos.
r Decreto nv 75.220, de 15 de janeiro de 1975).
- Estrutura Básica de Organização
- Alteração. (Decreto nv 75.192,
de 7 de janeiro de 1975) '.
- Grupo Defesa Aérea e Controle
do Tráfego Aéreo. (Decreto número 75.399, de 19 de fevereiro de
1975) .
- Secretaria Geral
Alteração.
(Decreto ns 75.355, de 5 de fevereiro de 1975).
- Secretarias .Regionais de Economia e Finanças. (Decreto número 75.354, de 5 de fevereiro de
1975) .
~-,Vagas Diferentes.. quadros e
postos. (Decreto nv 75.216, de 14
de _janeiro de 1975)_
e Exército
- Batalhão de Infantaria 58'? (Decreto nv 75.219" de 15 de janeiro
de 1975).
- Brigada de Infantaria Motorizada. (Decreto n« 75.213, de 14 de
janeiro de 1975).

-

Departamento Geral de Serviços .
(Decreto nv 75.222, de 15 de janeiro de 1975).
Departamento Geral de Serviços.
(Decreto nv 75.223, de 15 de janeiro de 1975).
Diretoria de Assistência Socâal .
(Decreto n" 75.249, de 21 de janeiro de 1975).
Diretoria de Material de Intendência. (Decreto nv 75.250, de 21
de janeiro de 1975).
Diretoria de Saúde. (Decreto número 75.251, de 21 de janeiro de
1975) .
Diretoria de Subsistência. (Decreto nv 75.252, de 21 de janeiro
de 1975).
Diretoria de. Veterinária - Regulamento. (Decreto nv 75.224, de
15 de janeiro de 1975) .
Escola de Veterinária - Extinção. (Decreto ns 75.442" de 5 de
março de 1975).
Extinção de coudelarias . (Decreto n- 75.406, de 24 de fevereiro
de 1975).
Oficiais em cada Arma e no QMB
Funções privativas. (Decreto número 75.416, de 25 de fevereiro
de 1975).
Regulamento de correspondência.
Anulação. (Decreto nv 75.323, de
29. de janeiro de 1975).
Unidades da Força Terrestre.
(Decreto nv 75.322, de 29 de janeiro de 1975).
Vagas - Oficiais de Administração. (Decreto no 75.214, de 14 de
janeiro de 1975).

_. Vagas - Oficiais das Armas, Serviços e de Material Bélico. (Decreto no 75.215, de 14 de janeiro
de 1975).
Iâarintia

------, Centro de Análises de Sistemas
Navais. (Decreto nv 75.335, de 30
de janeiro de 1975).
-

Direção e Assistência Intermediárias. (Decreto nv 75.186, de 3 de
janeiro de 1975).

-

Direção Superior. (Decreto número 75.456, de 6 de março de 1975).

íNDICE
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Estado Maior da Armada - Regulamento - Alteração. (Decreto
nv 75.383, de 14 de fevereiro
de 1975).

-

J
JUNTA COMERCIAL DO RIO DE

JANEIRO -, Colégio de vogais.
(Decreto nv 75.470, de 12 de março

Formação de Oficiais Engenheiros
- Alteração do regulamento. (Decreto nc 75.212, de 14 de janeiro

de 1975) .

L

de 1975).

- Instituto de Processamento de
Dados e Informática. (Decreto
l1Q 75.353, de 5 de fevereiro de
1975) .

-

-

-

Instituto de Processamento de
Dados e Informática - Regulamento. (Decreto no 75.360, de 7
de fevereiro de 1975).
Serviço de Auditoria - . Regulamento. (Decreto nv 75.194, de 7
de janeiro de 1975).
vagas - Quota compulsória. (Decreto nv 75.211, de 14 de janeiro
de 1975).

FUNDO

ROTATIVO

HABITACIO-

NAL - Brasília - Taxa de Ocupação. (Decreto nc 75.321, de 29 de
janeiro de 1975).
FUNCIONÁRIO -

Ver Servidor.

G
GARIMPEIROS
Benefício do
PRORURAL. (Decreto nv 75.208,
de 10 de. janeiro de 1975).

H
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LAVRAS - Água mineral ~ AnuIação - Campinas. (Decreto: número 75.285, de 24 de janeiro
de 1975).

-

Agua mineral Anulação Guanabara. (Decreto nc 75.291,
de 24 de janeiro de 1975);
- água mineral. - Anulação - Volta Grande. (Decreto nc 75.260; de
22 de janeiro de 1975);
- Agua mineral- Anulação - Volta Grande. (Decreto nv 75.289,
de 24 de janeiro de 1975).
- Água mineral Retificação, Caldas Novas. (Decreto n9 75;199,
de 8 de janeiro de 1975).
....,... Agua sulfurosa Anulação _ Patrocínio. (Decreto nc 75.257,
de 22 de janeiro de 1975).
- Argila - Moji das Cruzes. - (Decreto no 75.176, de 3 de dezembro
de 1974).

-

Argila - Anulação - Magé. (Decreto no 75.454, de 6 de: IJial'ÇO
de 1975).

-

Argila --'. Descalvado.

,(Decreto

nv 75.196, de 8 de janeiro de
1975) .

liABITAÇAO - Brasília - Fundo
Rotativo Taxa de Ocupação.
(Decreto nv 75.321, de 29 de janeiro de 1975).

I
IMóVEL -

Ver Municípios.

lMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Redução
de alíquota. (Decreto nc 75.438,
de 3 de março de 1975).
lMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFI-

CANTES - Alíquotas - Alteração. (Decreto nv 75.201, de 9 de
janeiro de 1975).

INSTITUTOS -

Ver Ensino.

IRRIGAÇAO - Uso de água - Tarifas. (Decreto nv 75.510, de 19
de março de 1975).

:.-.... Baritina ...--:.- Anulação - , Ouro
Preto. (Decreto n« 75.286, de 24
de janeiro de 1975).
- Calcário - capanema. (Decreto
nv 75.434" de 28 de fevereiro de
1975) .

-

Calcário dolomítíco - Tietê. (Decreto n» 75.175, de 3 de dezembro
de 1974).
Carvãov--> Anulação - S. Jerônimo. (Decreto n« 75.306, de, 27
de janeiro de 1975).

-Carvão Anulação -Ibaiti.
(Decreto nv .75.307, de 27 de janeiro de 1975).
- Chumbo - Anulação - Iporanga.
(Decreto n Q 75 .290, de 24 de janeiro de 1975).
---,- Complexo Petroquímico - Camaçari. "(Decreto m? 75.325, de 29 de
janeiro de 1975).
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Diamantes
Anulação Andarai. (Decreto no 75.261, de 22

-

de janeiro de 1975).

-

Diamante ---'- Anulação -

-

raL (Decreto nv 75.263, de 22 de
janeiro de 1975).
Diamante Anulação Pal-

meiras.

Anda-

(Decreto nv 75.278, de

-

23 de janeiro de 1975).

-

Diamante - Anulação - XiqueXique. (Decreto n 9 75.275, de 23
de janeiro de 1975).
Dolomita Anulação

Ouro
Preto. (Decreto nv 75.301, de 27
de janeiro de 1975).
Feldspato Cachoeiras do Ma-

-

cacu (Decreto nc 75.177, de 31 de

-

-

dezembro de 1974).
Ferro - Anulação - Caeté (Decreto nv 75.287. de 24 de janeiro
de 1975).
Ferro Sabará (Decreto núme-

1974) .
Gipsita Anulação Grajaú
(Decreto nv 75.308, de 27 de janeiro de 1975).

Manganês Alexânia (Decreto
nv 75.452, de 6 de março de 1975) .
_. Manganês Anulação - Caeté
(Decreto n Q 75.303, de 27 de janeiro de 1975).
- Manganês Anulação Ouro
Preto (Decreto ns 75.256, de 22 de
janeiro de 1975).
~ Manganês Anulação - Ouro
Preto (Decreto nv 75.274, de 23 de
janeiro de 1975).
- Mármore - Cachoetro do Itapemirim (Decreto nv 75.467, de 11
de março de 1975).
- Mármore Corumbá (Decreto
nc 75.455,. de 6 de março de 1975) .
- IVIica e caulím - Caparaô (Decreto nv 75.258, de 22 de janeiro

~

-

-

ro 75.174. de 31 de dezembro de

-

-

-

de 1975).
Nióbio - Ouvidor (Decreto número 75.178, de 3 de dezembro de
1974) .
Ouro - Anulação - Caeté (Decreto nv 75.264, de 22 dé janeiro
de 1975).
Ouro - Anulação - Caeté (Decreto ns 75.276, de 23 de janeiro
de 1975).
Ouro '- Anulação - Itapecerica
(Decreto nv 75.305, de 27 de janeiro de 1975) .

-

Ouro - Anulação - Lagoa Dourada (Decreto nv 75.309, de 27 dejaneiro de 1975).
Ouro Anulação Lavras do>
Sul (Decreto nv 75.259, de 23 de
janeiro de 1975).
Ouro - Anulação - Sabará (Decreto nc 75.277, de 23 de janeiro.
de 1975).
Ouro - Anulação - Santa Bárbara (Decreto n? 75.273, de 23 de
janeiro de 1975).
Ouro e prata - Anulação - Santa.
Bárbara (Decreto nv 75.262, de 22:
de janeiro de 1975).
Pirita - Anulação - Ouro Preto.
(Decreto ns 75.288, de 24 de janeiro de 1975).
Pirita - Anulação - Ouro Preto.
(Decreto n1'75. 304, de 27 de janeiro de 1975).
Quartzo - Anulação - Bragança
Paulista (Decreto ns 75.451, de 6
de março de 1975) .
Servidão de 0010 (Decreto número 75.424, de 27 de fevereiro de
1975) .
Sílex - Gravatá (Decreto número 75.453, de 6 de março de 1975).
Talco - Anulação - Ouro Preto
(Decreto nc 75.302, de 27 de ja-.
neiro de 1975).

LUTO OFICIAL - Faiçal Ben Abdel-.
Aziz Ben Abdel Rahman EI Faiçal
AI Baud (Decreto ns 75.527, de 25de março de 1975).
MINIS'DERIO . vidor.

Ver serviço e ser-

M
MUNICíPIOS - Arco de terra Custódia (Decreto ns 75.415, de 25
de fevereiro de 1975).
- Areas de terras - Guanabara (Decreto nv 75.195, de 8 de janeiro de
1975) .
- Area de terra - Quixadá, Morada Nova e Limoeiro do Norte (Decreto nv 75.481, de 17 de março
de 1975).
- Aterro ~ Salvador (Decreto número 75.282, de 23 de [aneíro de
1975) .
- .Areas de Várzeas - Baixo São
Francisco (Decreto n« 75.482, de
17 de março de 1975).
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_ Fábrica de Asfalto de Fortaleza - Terreno de marinha - Ceará (Decreto nc 75.427. de 27 de fevereiro
(Decreto ns 75.441, de 5 de março
de 1975).
de 1975).
_ Imóveis - Angra dos Reis e outros (Decreto nv 75.209, de 13 de
p
janeiro de 1975).
_ Imóvel - Belo Horizonte (Decreto
PLANO NACIONAL DE COMBATE A
ns 75.387, de 17 de fevereiro de
F1EBRE AFTOSA - Segunda Etapa
1975) .
(Decreto no 75.407. de 24 de fe_ Imóvel - Cabo Frio (Decreto núvereiro de 1975).
mero 75.530, de 25 de março de
PLANO NACIONAL DE DESENVOL1975) .
VIMENTO -- Coordenação e Acom_ Imóvel Cruzeiro do Sul (Depanhamento dos Programas Especreto ne 75.475, de 13 de março
ciais (Decreto nc 75.370, de 13 de
de 1975).
fevereiro de 1975).
_ Imóvel
Guanabara (Decreto
POLOCENTRO Criação do Pronv 75.255, de 22 de janeiro de
grama de Desenvolvimento dos
1975) .
Cerrados (Decreto nv 75.320, de
- Imóvel Guanabara (Decreto
29 de janeiro de 1975).
ne 75.469, de 11 de março de 1975).
- Imóvel - Natal (Decreto númePREVIDllNCIA SOCIAL - Dataprev
ro 75.356, de 5 de fevereiro de
Estatuto '(Decreto nc 75.463. de
1975) .
10 de março de 1975).
- Imóvel - Picos (Decreto número 75.248, de 21 de janeiro de
R
1975) .
- Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto
DIFUSÃO - Ver Comunicanv 75.458, de 7 de março de 1975). RADIO
ções.
- Imóvel Rondonópolis (Decreto
REFORMA AlGRARLA Ampliação
n\! 75.294, de 24 de janeiro de
Brastléía e Xapuri (Decreto
1975) .
n« '75.295, de 27 de janeiro de
- Imóvel - Rondonópolis (Decreto
1975) .
nv 75.378, de 14 de fevereiro de
1975) .
- Area de terra - Uraí e BonfinO~
- Imóveis - Rondonópolts (Decreto
polís {Decreto nc 75.197, de 8 de
ns 75.393, de 18 de fevereiro de
aaneíro de 1975).
1975) .
- Imóvel rural - João Pinheiro (De- Terrenos
Arapoti
(Decreto
creto nc 75.375, de 14 de fevereiro
nv 75.417, de 26 de reevrcíro de
de 1975).
1975) .
Imóveis rurais - Céu Azul e ou- Terrenos Benjamin Constant
tros (Decreto nc '75.280, de 23 de
(Decreto ns 75.210, de 14 de jajaneiro de 1975).
neiro de 1975).
Imóveis rurais - Porto VelhojGua- Terreno - Porto Alegre (Decreto
jará-Mirim (Decreto n 9 75.296, de
ns 75.187, de 6 de janeiro de 1975).
27 de janeiro de 1975).
---. Terreno 'Recife ,(Decreto número 75.392. de 18 de fevereiro
- Imóveis rurais - Porto Velho (Dede 1975).
creto no 75.281, de 23 de janeiro
de 1975).
- Terreno - Rondonópolis (Decreto
n" 75.293, de 24 de janeiro de - PROTERRA - Recursos para ().
1975) .
exercício de 1975 (Decreto núme1'0 75.283, de
23 de janeiro de
- Terreno São IpaU!Lo (Decreto
1975) .
nc 75.422, de 26 de fevereiro de
1975) •
RELAÇOElS EXTERIORiES - ALALC
- Negro-de-fumo (Decreto núme- Terreno de marinha Aracaju
'(Decreto nv 75.324, de 29 de jaro 7~.240, de 16 de janeiro de
neiro de 1975).
1975) .
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-Argentina, Chile e México - Ajuste de Complementação nv 14 (U{~
ereto nv 75.389, de 18 de fevereiro
de 1975).
- Argentina, Chilee México - Ajus··

EXECUTIVO

RESERVA IND1GENA - Alteração
do Decreto no 74.463, de 1974 «Decreto ns 75.310, de 27-1-75),
- Xavante de Pimentel Barbosa (Decreto nv 75,426, de 27 de fevereiro

te de Complementação nc 16 (Decreto nl? 75.390, de 18 de fevereiro

de 1975).

s

de 1975).

-

Argentina, México e Uruguai Ajuste de Complemento nv 18 (Decreto nc 75.483, de 18 de março
de 1975).

-

-

Argentina, Chile e México -

Ajus-

te de Complementação nv 20 (Decreto no 75.391, de 18-2-75).
Chile - Acordo «Decrete no 75.202,
de 9 de janeiro de 1975).

Chile - Convênio (Decreto número 75.246, de 20 de janeiro de
1975) .

-

Ffúlândía - Acordo (Decreto número 75.172, de 31 de dezembro

de 1975).

- Reajustamento - Março (Decreto
nc 75.515', de 19 de março de
1975) .
SALARIO MATERNIDADE- Regulamentação (Decreto no 75.207, de
10 de ,janeiro de 1975).

ro 7'5.477, de 13 de março de 1975).

SEGURANÇA NACIONAL - Compe_tlência dos Mdrüstros de Estado
Decreto nv 75.524, de 24 de março
de 1975).

Mainz - Trier - Criação e, extinção de consulado (Decreto número 75.419, de 26 de fevereiro

SECAS - Area de terra - Pau dos
Ferros e outros (Decreto n- 75 523,
de 21 de março de 1975);

de 1974).

- Guiana -

Reajustamento - Ja··
neiro (Decreto nc 75.205, de 9 de
janeiro de 1975).
- Reajustamento - Fevereiro (Decreto nv 75.368, de 13 de fevereiro

SALáRIO -

Acordo (Decreto núme-

de 1975).

-

Paraguai - Itaipu
Protocolo
,(Decreto nv 75.242, de 17 de janeiro de 1975).
-- Paramaribó - Consulado (Decreto
TI<l 75.501, de 18 de março de 1975) .
- _Tratado de Montevidéu - Lista
Nacional do Brasil (Decreto número 75.528, de 25 de março de
1975) .

- Tratado de Montevidéu Zona
de Livre comércio (Decreto número, 75.385, de 17 de fevereiro
de 1975).

-

União Latina (Decreto nc 75.464,
de 10 de março de 1975).
- Uruguai - Consulado - Paísandu
(Decreto nv 75.-317, de 28 de janeiro de 1975).
- 'Uruguai - Nabalalo (Decreto número 75.388, de 18 de fevereiro
de 1975).

REPRESENTAÇãO
Ministro da
Fazenda - Lei complementar numero 24, de 1975 - Reuniões (Decreto nc 75.408, de 25-2-'15).

SERVIÇO PúBLICO - Comissão Nacional para a Facilitação do
Transporte Aéreo Internacional
(Decreto nc 75.474, de 13 de março
de 1975).

- nASP Alteração do Decreto
nv 66,222, de 1970 - Art. 4Çl (Decreto nc 75.226, de 15 de janeiro
de 1975).

- Empresa Pública Fínancíadora de
Estudos e Projetos Estatuto
'(Decreto nv 75,472, de 12 de março de 1975).

-- Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - Regulamento (Decreto n- 75.508, de 18 de março
de

-

1975).

Grupo Planejamento do Serviço
Civil da União. (Decreto número 75.461, de 7 de março de 1975) .
- MF Conselho de Contribuintes. (Decreto nv 75.445, de 6 de
março de 1975).,
- MF - órgãos sediados nos antigos Estados da Guanabara e do
Rio de Janeiro. (Decreto n<;> 75.532,
de 26 de março de 1975) .

íNDICE

- MI - Estrutura básica. (Decreto nv 75.444, de 6 de março de
1975) .

- MIC - Comissão Nacional da Indústria da "Construção Civil. (Decreto n- 75.204, de 9 de janeiro

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nv 75.338, de 3 de fevereiro de 1975).
-- IBDF - Direção Superior e Assessoramento - Alteração. (Decreto TI'? 75.439, de 3 "de março de
1975) .

de 1975).

-

MIC - Comissão
Nacional da
Construção Civil
Alteração.
(Decreto nv 75.402, de 20 de fevereiro de 1975).
MME - Estrutura básica. (Decreto nv '15.468, de 11 de março de

-
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- Enquadramento
Retificação.
(Decreto !l'? 75.367, de 13 de fevereiro de 1975).
- SPVEA - Inclusão
Anulação.
(Decreto nv 75.284, de 24 de janeiro de 1975).-

1975) .

-

MRE - Instituto Rio Branco Delegação de competência. (Decreto nv 75.350 .de. 4 de fevereiro
de 1975).

-

MT - 'Serviço da Conta - Emprego e Salário. (Decreto número 75.198, de 8 de janeiro de 1975).
PR - Regimento dos Gabinetes.
(Decreto nv 75.200, de 9 de janeiro de 1975).

SERVIDOR PúBLICO - Civil e militar no exterior - Retribuição Alteração do Decreto nv 71.733,
de 1973. (Decreto nv 75.730, de
27 de fevereiro de 1975).
~ Estado do Rio de Janeiro Admtnístcacão
Federal Indireta e
Afastamento. (Defundações creto TI'? 75.429, de 27 de fevereiro
de 1975)-<
~ Gratificação em determinadas zonas ou locais - Regullamento .
(Decreto n? 75.539, de 26 de março de 1975).

- Plano de Classificação - Auditor
e -récntco de Seguros. (Decreto
ns 75.525, de 24 de março de 1975).
- Plano de Classificação - Empregos pela CLT. (Decreto número 75.239, de 16 de janeiro de
1975) .
l---1

Sociedades de Economia Místa,
empresas públicas e fundações Integração - Regulamento. (Decreto nv 75.478, de 14 de março
de 1975).

•

Agricultura

- Direção Superior e Assessoramento. (Decreto ns 75.371, de 14 de
fevereiro de 197~) .
- Enquadramento. (Decreto número 75.418, de 26 de fevereiro de
1975) .

•

Oomunicaçôee

,. . . . . Departamento dos Correios e Telégrafos ~ Exclusão. (Decreto número 75.359, de 7 de fevereiro de
1975) .
•

Fazenda

- Direção Superior e Assessoramento. (Decreto ns 75.376" de 14 de
fevereiro de 1975).
-- Direção Superior e Assessoramento. (Decreto nv 75.377, de 14 de
fevereiro de 1975).
•

Interior

- DNOCS - Enquadramento. (Decreto nv 75.342, de 3 de fevereiro
de
•

1975).

Justiça

- Polícia Federal - Direção Superior e Assessoramento - Alteração. (Decreto n'? 75.398, de 19 de
fevereiro de 1975).
•

Educação e CuUura

-

Anudação <de inclusão. (Decreto
n'? 75.203, de 9 de janeiro de 1975).

- Direção Superior e Assessoramento. (Decreto ne 75.372, de 14 de
íevereíro de 1975).
- Enquadramento
Retificação.
(Decreto ns 75.328, de 29 de janeiro de 1975) .
- Enquadramento
Retífícaçâo .
(Decreto nv 75.435. de 3 de março de 1975).
•

Presidência da República

- DASP - Extinção de cargos. (Decreto ne 75.206, de 10 de janeiro
de 1975).
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Gabinetes - Tabela de funções.
(Decreto nv 75.333., de 30 de janeiro de 1975).
rNAN - Direção Superior e Assessoramento. (Decreto nv 75.188,
de 6 de janeiro de 1975).
SCcretaria Geral do Conselho de
Segurança Nacional ~ Gratificação. (Decreto ns 75.473, de 12 de
março de 1975).

-

-

•

Trabcdho

- Enquadramento. (Decreto número 75.184.,
de 3 de janeiro de
1975) .

•

Transportes

-

DNPVN - Direção Superton e
Assessoramento
Retificação.

-

-

(Decreto UI' 750405, de 21 de fevereiro de 1975).
DNER - Direção Superior e Assessoramento. (Decreto nv 75.205.
de 23 de janeiro de 1975).
Direção Superior e Assessoramento. (Decreto li'? 75.244, de 17 de
janeiro de 1975) .
Direção Superior e Assessoramen-

to" Alteração. (Decreto número 75.459, de 7 de março de 1975);

DPNPV - Retificação de enquadramento. (Decreto nv 75.337. de
3 de fevereiro de 1975).
- EFCB - Enquadramento. (Decreto ns 75.425 "de 27 de fevereiro de 1975).

-

-

SUNAMAM - Direção Superior e
Assessoramento. (Decreto número 75.436, de 3 de março de 1975) .

SISTEMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO E

TECNOLóGICO - Regulamentação. (Decreto n- 75.225, de 15 de
janeiro de 1975).
SUVALE - N~'cleo Colonial de Paracatu . (Decreto nv 74.401, de 20
de fevereiro de 1975).

T
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EXECUTIVO

DECRETOS DE ABRIL A JUNHO

DEPARTAMENT.o. DE IMPRENSA NACIONAL

1975

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECU nvo
PÁGS.

crédito suplementar de .....
Cr$ 1.332.384.800,00, para reforço de dotações consignadas

cicdade Anônima,

3

9

75.545 - Decreto de 1 de abril
de 1975 - Cria o Centro de
Eletrônica da Marinha e dá

Publi-

cado no D.a. de 2 de abril
de 1975

17

75.546 - Decreto de 1 de abril
de 1975 - Aprova o Regula-

mento para o Centro de Eletronica da Marinha e dá

outras providências Publicado no D.a. de 2 de abril
de 1975

75.5'17 - Decreto de 1 de abril
de 19'15 - Dispõe sobre a Embaixada do Brasil no Emirado

para exe-

âmbito regional, na Cidade de:
S<io Sebastião do Paraíso, Es-

taco de Minas Gerais -

Cios Transportes, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito
suplementar de
.
crs 415.355.200,00, para reforço de dotações consignadas. no
vigente Orçamento - Publica-

outras providências -

21

cutar serviço de radíodífusão
sonora em onda média de

75.544 - Decreto de 1 de abril
de 1975 - Abre ao Ministério

do no D.a. de 2 de abril de
1975 .

no

anos a concessão outorgada à
Radio Dífusora Paraísense 80-

Pu-

blicado no JJ. O. de 2 de ab~il
e retificado no de 2 de maio
de 1975

Publicado

D.a. de 2 de abril de 1975 ..
75.548 - Decreto de 2 de abril
de 1975 - Renova por 10 (dez)

dos Transportes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento o

no vigente Orçamento -

PÁGS.

do ooveite -

75.543 - Decreto de 1 de abril
de 1975 - Abre ao Ministério

18

Pu-

bllcado no D. O. de 3 de abril
de 1975

21

75.549 - Decreto de 2 de abril
de 1975 Declara de utilidade pública, para fins de desaproprlação, total ou parcial,
ou de mstttuíção de servidão
de passagens, imóveis, constitutocs de terras e benfeitorias,
situados nos Municípios de
Araucária e Campo Largo, no
Estado do Paraná - Publicado
no D.O. de 3 de abril de 1975

21

75.550 - Decreto de 2 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública para fins de COllStituisão de servidão admlnistratíva, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas de Goiás S. A. - ...
CELG, no Estado de Goiás Publicado no D. O. de 3 de
abril de 1975 . . . . . . . . . . . . . . .
7;).551 - Decreto de 2 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública para fins de' cons-

23,
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P'\GS.
tãtuição de servidão adminis-

trativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG,
no Estado de Goiás - Publicado no D.a. de 3 de abril
de 1975
75.552 - Decreto de 2 de abril
ã{, 1975 Declara de utilidade pública para fins de
constituição de servidão ad-

24

ministrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia

Paulista de Força e Luz _

CPFL, no Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 3 de

abril e retificado no de 7 de

maio de 1975
75.553 - Decreto de 2 de abril
r..'le 1975 Altera o Decreto
.n- 55.843, de 18· de março de
1965, que aprovou em caráter

24

.dermitívo o enquadramento do

'pessoal da
Universidade Fe.deral do Rio de Janeiro, e dá
outras providências Publicado- no D. a. de 3 de abril
dó 1975
75.554 - Decreto de 2 de abril
de 1975 Cria Organização
Militar e dá outras providências - Publicado no D. O. de
"
3 de abril de 1975
75.555 - Decreto de 2 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra destinadas à implantação da subestação de Palneíras, da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no
Estado de
São Paulo
Publicado no
D.a. de 3 de abril de 1975 ..
75.556 - Decreto de 2 de abril
de 1975 - Concede reconhecimenta do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia Civil de Araraquara,
mantida pela Associação Escola de Agrimensura de Araraquara, com sede na cidade de
Araraquara, Estado de São
Paulo. - Publicado no D" a .
de 3 de abril de 1975
75.557 - Decreto de 3 de abril
de 1975 "'- Dispõe sobre
a
transformação de cargos em
comissão e funções gratificadas em funções integrantes das

25

26

26

28

EXECUTIVO

Categorias
Direção Intermediária e Assistência Intermediária
do
Grupo-Direção e
Assistência Intermediárias, código DAI-llO, do Quadro Permanente do Hospital dos Servidores do Estado e dá outras
providências Publicado no
D.a. de 4 de abril de 1975
(Suplemento) . .
".

28

75 .558 - Decreto de 3 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a
transposição e transformação
de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos: Artesanato-ART-700, Serviços Auxiliares-SA-800, Outras Atividades de Nível Superior-NS-900,
Outras Atividades de Nível
Médio-N:L\.1-1000 e Transporte
Oficial e Portaria-TP-1200, do
Quadro Permanente do Hospital dos Servidores do EstadoHSE, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado-IPASE, e dá
outras providências Publicado no D.a. de 4 de abril e
retificado no de 5 de junho
de 1975 (Suplemento)

29

75.559 - Decreto de 3 de abril
de 1975 - Altera o Decreto
UI,' 51.0670, de 17 de janeiro
de 1963, que aprovou em caráter definitivo o enquadramento do pessoal da Superintendência Nacional da Marinha Mercante, e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 4 de abril de 1975
75.560 - Decreto de 3 de abril
de 1975 - Abre ao Ministério
do Exército o crédito suplementar de
Cr$ 9.550.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de
4 de abril de 1975
75.561 - Decreto de 4 de abril
de 1975 - Dispõe sobre competência para promoção e coordenação de Políticas e Diretrizes do Plano Diretor de Medicamentos e dá outras providências - Publicado no D. a.
de 4 de abril de 1975
75.562 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Extingue as Delegacias Regionais do Trabalho
dos antigos Estados do Rio de
Janeiro e da Giianabara, cria

30

31

32

v

iNDICE

:P:\GS~

p,\:lS.

a Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de
Janeiro e a Subdelegacía do
Trabalho em
Niterói, e dá
outras providências - Publicado no D.a. de 8 de abril
de

1975

32

75.563 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Exclui cargo que indica, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério do Trabalho - Publicado no D.a. de 8 de abril
.de 1975

33

75.564 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Outorga à Madeireira Miguel Forte S. A., concessão para o uso exclusivo
do aproveitamento hidráulico
de um trecho do rio Jangada,
no local denominado Butiazal,
no Estado do Paraná - Publicado no D.a. de 8 de abril e
retificado em 17 de junho de
1975 .

34

75.565 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Outorga à Madeireira Santa Maria S. A., concessão para o uso exclusivo do
aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio .Jordâo, no
local denominado Salto São
Pedro, Município de pinhão,
no Estado do Paraná - Publicado no D. O. de 8 de abril
e retificado no de 17 de junho
de 1975

75.566 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Atualiza os valores
das multas previstas no Decreto nv 24.643, de 10 de julho
de 1934 (Código de Aguas) , e
legislação complementar mediante aplicação. "de coeficientes de correção monetária
Publicado no D. O" de 8 de
abril de 1975 .... "...........
75.567 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Concede à empresa
Yacimientos Petrolíferos Flscales Bolivianos autorização
para funcionar na República
Federativa do Brasil - Publicado no D. O. de- 8 de abril de
1975 .

75.568 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Concede permissão
em caráter permanente, à empresa Resmor - Resinas Sintéticas do Nordeste S. A., estabelecida no Distrito Industrial

de João Pessoa, Estado da
Parafba, para funcionar aos
domingos e nos dias feriados
civis e religiosos, a sua fábrica de polistíreno, situada no
referido Distrito Industrial Publicado no oo. de 8 de
"... 36
abril de 1975
75.569 - Decreto de 7 de abril
de 1975. - Dispõe sobre a flStrutura básica da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) e dá outras providências. - Publicado no D. a .
de 8 de abril de 1975
15"
75.570 - Decreto de 7 de abril
de 1975 - Altera a demonstração da Superintendência Local do Instituto de Previdência.
e Assistência dos Servidores doEstado no antigo Estado da
Guanabara e dá outras providências. - Publicado no D. a.
de 8 de abril de 1975
4t
75.571 - Decreto de 8 de abril
de 1975 - Abre ao Ministério
da Fazenda, em. favor do Gabinete do Ministro, o crédito.
de Crâ 600.000,00, para refor-.
ço de dotações consignadas novigente Orçamento. - Publtcado no D.O. de 9 de abril
de

34

1975

abril de 1975
75.573 - Decreto de 8 de abríl

35

36

41

75.572 - Decreto de 8 de abril
de 1975 - Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Proprredade Industrtal
revtsâo de Estocolmo, ·1967. Publicado no D.O" de 10 de
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Administração e de Oomunícação Social da Faculdade de Ciências.
Jurtdícas c Admtnístrattvas de'Itapetmmga,
mantida
pela.
Fundação Karnig Bazarran,
com sede na Cidade de Itapetíninga, Estado de São Paulo. publicado no D. O. de !:I de
abril de 1975 .. "..... "~ ..... "
75.574 - Decreto de 8 de abril
de 1975 -Concede reconhecimento aos cursos de Geograrra,
de História, de Letras e de Pedagogra da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araguari, mantida pela Funãaçao
Municipal de Ensino, com sede
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na Cidade de .araguart, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 9 de abril de 1975 43
'75.575 - Decreto de 8 de abril
de 1975 - Autoriza o funciona-

mento do curso de Engennarta
Elétr-ica da Faculdade de Eugenharta São Paulo, mantida
pela
Sociedade
Educacional
São Paulo. com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. - D.a. de 9 de
abril de 1975
. . . •••.
75.576 - Decreto de 8 de abril
de 1975 - Autoriza o funciona-
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mento do curso de I<.:ngenharia

Civil da Faculdade de Engenharia São Paulo, mantida
pela Sociedade Educacional São
Paulo, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. U.
de 9 de abril de 197tl

75.577 - Decreto de 8 de abril
de 1975 -- Concede reconhecimento ao Curso de Anmtnístracão, da Universidade do Vale
0.0 Rio dos Sinos - Uníslnos,
em São Leopoldo, Rio Grande
do Sul, mantida pela Bociedauc Antônio Vieira, com sede em
Porto Alegre, no mesmo Estado. - Publicado no D. O. de l:I
de abril de 1975
75 .578 -- Decreto de 8 de abril
de 1975 - Autoriza o funcionamento da habilitação em Orientação Educacional no curso
.de Pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ctencias e Letras de
Cruzeiro, mantida pelo Instituto de Ensino Superior de Cruzeiro, Estado de São Paulo. Publicado no D. a. de 9 de
abril de 1975 • • . . • • .. .. . • • • .
"75 .579 - Decreto de 8 de abril
de 1975 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Serviço
Social e de Estudos Sociais da
n'aculdade de Ciências Humanas e Sociais, mantida pela
Fundação de Cultura Espírita.
"Paraná-Santa Catarina", com
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. - Publicado
no D.a. de 9 de abril de 1975
'15.580 - Decreto de 8 de abril
ele 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Matemát.í-
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ca da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Santos.
mantida pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, com
sede na Cidade de Santos. Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 9 de abril de
1975
45
75.581 - Decreto de 8 de abril
de 1975 - Concede autorizacão
à Companhia Bugster -, Reederei - Und Bergungs - Aküengesenscnart, para operar na
plataforma continental, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRAs. - Publicado no
D.a. de 9 de abril de 1975.. 46
75.582 - Decreto de 9 de abril
de 1975 - Declara de utilidade
pública e interesse social, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - D.N.O.C.SI,
área de terra abrangida pelo
Projeto de Irrigação "Vale do
Gurguéia", no Município de
Cristina Castro, no Estado do
Piauí. - Publicado no D.a. de
10 de abril de 1975
4fi
75.58a - Decreto de 9 de abril
de 1975 - Regulamenta a Lei
nc 6.138, de 8 de novembro de
1974 que dispõe sobre a inspe-ção e fiscalização do comércio
de fertilizantes, corretivos H
ínoculantes destinados à agr!cultura, - Publicado no D. O"
de 10 de abril de 1975
4R
75.584 - Decreto de 9 de abril
de 1975 -- Fixa o fator de reajustamente salarial relativo a
abril de 1975. - Publicado no
D.O. de 10 de abril de 1975 ..
57
75.585 - Decreto de 9 de abril
de 1975 - Dispõe sobre o mandato dos atuais membros do
Conselho Curador da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Publicado no D.a. de 10
de abril de 1975
57

75.586 - Decreto de 9 de abril
de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União -- Recursos sob
Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência
da República o crédito, suplementar de crs 100.000.000.00
para reforço de dttação cons-

íNDICE

PÁa,s.
tante do vigente orçamento.
- Publicado no D.O. de 10
57
de abril de 1975
75.587 - Decreto de 10 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Educação
Física da Escola Superior de
Educação Física de Muzamblnho, mantida pela Fundação
Educacional Muzambinho, com
sede na cidade de Muzambmno,
Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 11 de abril
de 1975
5S
75.588 - Decreto de 10 de abril
de 1975 - Concede reconhecimenta aos cursos de AdmInIStração e Ciências Contábeis da
Paculdade de Ciências Economlcas de Bagé, mantida pela
B'undação Atila Taborda, com
sede na cidade de Bagé, Estado
do Rio Grande do Sul. - Publicado no D. O. de 11 de abril
de 1975
58
"5.589 - Decreto de 10 de abri!
de 1975 -- Concede reconhecimento ao curso de Letras da
Faculdade de Pedagogia e Letras "Professor Lourenço Filho", mantida pelo Instituto
Superior de Ensino Celso LISboa, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de
de Janeiro. Publicado no
D.O. de 11 de abril de 1975..
75.590 - Decreto de lO de abril
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Administração, de Ciências Contábeis,
de Matemática, de Química e
de Pedagogia da Universidade
Federal de Santa Catarina,
com sede na cidade de Florianópoüs, Estado de Santa Catarina. - Publicado no 1). U .
de 11 de abril de 1975 ......
75.591 - Decreto de 10 de abril
de 1975 "- Concede reconhecimento ao curso de Engenharia Civil da Universidade li'ederal de Santa Catarina, com
sene na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
- Publicada no D. O. de 11 de
abril de 1975
7fi.592 - Decreto de 10 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Adminis-
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tração da Faculdade de Clênelas Contábeis e Administração
de Empresas, mantida pela
Fundação Técnico-Educar.ional
S"l'UZa Marques, com sede na
cidade do Hio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D. O. de 11 de
abril de 1975

{lO

75.593 - Decreto de 10 de abrü
de 1975 - Outorga :\ Serrarias Reunidas Irmãos Fernandes S.A. concessao para o uso
exclusivo do aproveitamento
hidráulico de um trecho do Rtc
.rangada, no Município de General Carneiro, Estado do Paraná. - Publicado no D. O. de
II de abril e retificado no de
17 de junho de 1975 ........••

60

75.594 - Decreto de 10 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no
Estado de São Paulo. - Publlcedo no D.O. de 11 de :;ihrU
de 1975

61

75.595 - Decreto de 10 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transformação de
cargos para as Categorias
Funcionais dos Grupos Artesanato ART-700, Serviços
Auxiliares .t:;A-800, Outras
Atividades de Nível Superior 1'ifS-900, Outras Atividades de
Nível Médio - NM-1000, Serviços Jurídicos - S3-1100 e Serviços de Transporte Oficial e
Portaria TP-1200, do Quadro
Permanente do Ministério da
Marinha, e dá outras providências. - Pubücado no D.O.
de 14 de abril de 1975 (Suplemento)

62

'75 .596 - Decreto de 11 de abril
de 1975 - Renova por 10 (dez)
anos a concessão outorgada à
Rádio São Miguel Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional, na cidade de
Uruguaiana, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado noD.O. de 14 de abril de 1975 ..
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75.597 -

Decreto de 11 de abril

de 1975- Renova por 10 (dez)

anos a concessão outorgada à
Rádio Progresso de Ijuí Ltda.,

para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade
de Ijuí, Estado do Rio Grande
do sul. - Publicado no D. O.
de 14 de .abrtl de 1975
75.596 - Decreto de 11 de abril

de 1975 -

64

Outorga concessão

à Rádio e Televisão Brasil Oes-

te Ltda., para estabelecer uma
estação de radiodifusão de som,
e imagens (televisão), na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso. - publicado no D.O.
de 14 de abril de 1975
75.599 - Decreto de 11 de abril
de 1975 - Concede reconheci-

mento ao curso de

64

Medicina

da Faculdade de Medicina do
Norte de Minas, mantida pela
B'undacão Norte Mineira de Ensino Superior, com sede na cidade .de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D.O. de 14 de abril de 1975

75.600 - Decreto de 11 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento do Curso de Educação
Física da Escola Superior de
Educação Física e Desportos
de .roínvtne, mantida pela FUDdacão Joinvillense de Ensino,
eom sede na cidade de .joínvtlle,
Estado de Santa Catarina. publicado no D. O. de 14 de
abrfl de 1975 . . . . . . . . . . . . . . .
75.601 - Decreto de 11 de abril
de 1975 - Abre ao Ministério
da Previdência e Assistência
Social, em favor da Secretaria
Geral, o crédito especial de ..
Cr$ 510.000,00, para o fim que
especifica. - publicado no D.JO.
de 14 de abril de 1975
75.602 - Decreto de 14 de abril
de 1975 - Concede à Minério
Metalúrgicos do Nordeste S.A.
o direito de lavrar minério de
manganês no Munícíplo de
Caetité, Estado da Bahia.
publicado no D. O. de 15 de
abril de 1975
75.603 - Decreto de 14 de abril
de 1975 - Declara-a caducidade do Manifesto de Mina que
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65

P1.GS.
menciona.
Publicado no
D. O. de 15 de abril de 1975 67
75.604 - Decreto de 14 de abril
de 1975 - Concede à Mineração Morro Agudo s.A. o direito de lavrar minérios de zinco e chumbo no Munic1pio de
Paraoatu, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no J). U.
de 15 de abril de 1975
li7
75.605 - Decreto de 14 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Matemãtica
da Faculdade de Ciências e
Letras Plínio Augusto do Amaral, mantida pela Fundação
Educacional de Amparo, com
sede na Cidade de Amparo,
Estado de São Paulo. -- Pühltcada no D. O. de 15 de abril
oe 1975
6f1
75.606 - Decreto üe 14 de abrIl
de 1975 - Concede reconhectmenta ao Curso de Gecgratta
ua Universidade de Brastlía,
mantida pela Fundação univerztdade de Brasília, com sede
:1 a Cidade de Brasília, Distrito
Fcderaí . - publicado no D. O.
de 15 de abril de 1975
l)8

75.607 - Decreto de 14 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento do curso de Estudos Sociais da Faculdade de B'Iloso ~
fia, Ciência."; e Letras de Santa C:U7. do Rio Pardo, Esta.Io
de São Paulo, mantida pela
Im-,ti.t·~üção Toled."! de Enamo,
com sede em BaurU no me:,;··

mo restado.
D. O.
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jubltcado

lia

de 15 de abril de 1975

75.608 - Decreto de 15 de abril
de 1975 - Cria, no Departamenta Nacional de Portos e
Vias Navegáveis (DNPVN), a
Administração da ntõrovie. Lagoa
dos
Patos-Jacuí-Ibicu1
(AHSUL), que liga aPorto
ao Rio Grande ao Rio Uruzuaí, na fronteira do Brasil
com a Argentina, compreendida no Plane Nacional de VlaCão. - Publicado no D. o. de
16 de abrll de 1975
75.609 - Decreto de 15 de abril
de 1975 - outorga concessão à
Sociedade Rádio Ponta Porâ
r.tõa., para estabeleçer uma
estação de radiodifusão sonora
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em onda tropical, na cidade de
Rondonópolis, Estado de Mato
Grossa. - Publicado no n. O.
de 16 de abril de 1975
70
75.610 - Decreto de 15 de abril
de 1975 - Autoriza a cessão
gratuita do terreno que menciona, situado no Estado de
Grosso. - Publicado no D. a ~
de 16 de abril de 1975
71
75.611 - Decreto de 15 de abril
de 1975 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do Imóuel
que menciona, situado no Estado do Paraná. - Publicado
no D.a. de 16 de abril de
1975 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'11
75.612 - Decreto de 15 de abril
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado
em Curitiba, no Estado do Paraná. - Publicado no D. O .
de 16 de abril e retificado no
72
de 22 de abril de 1975
75.613 - Decreto de 15 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a estrutura básica do Instituto do
Açúcar e do Alcool e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 17 de abril de 1975 72
75.614 - Decreto de 16 de abril
de 1975 - Altera o Decreto
nv 75.019, de 2 de dezembro ue
1974, que dispõe sobre a classificação de cargos e a transformação de função gratificada
e encargo de gabinete, para
a composição das Categorias
Direção Superior e Assessoramento Superior, do Quadro
Permanente do Instituto Joaquim Nabuco de Pesuuísas
Sociais, e dá outras providências. - Publicado no D. a. de
18 de abril de 1975 ..... ,....
75.615 - Decreto de 16 de abril
de 1975 - Concede reconhecimenta ao curso de Habilitação de Professores de Díscípllnas Especializadas de 2" Grau
da Faculdade de Ciências da
Fundação Educacional de Bauru, com sede na cidade de
Bauru, Estado de São Pauto.
-- Publicado no D. a. de 17 de
abril de 1975
75.616 - Decreto de 16 de abril

74

75

.p(ia'ic

de 1975 --:- Concede reconhecimento ao curso de Pedagogta,
licenciatura de 19 grau, da Faculdade de Pedagogia e Letra.">
"Professor Lourenço Filho",
mantida pelo Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa,
com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de -Janeiro.
Publicado no D. O.
de 17 de abril de 1975
75.617 - Decreto de 16 de abrtl
de 1975 - Concede reconnectmenta aos cursos de Letras,
Estudos Sociais e Ciências. da.
Faculdade de Formação de
Professores de Petrolina, Estado de Pernambuco, mantida
pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, com
sede em Recife, no mesmo Estado. - Publicado no D. O.
de 17 de abril de 1975
75.618 - Decreto de 16 de abril
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Professores para as Disciplinas de
Formação Especial no Ensino
de 2" Grau do Centro de Formação de Professores de Disciplinas Especializadas para o
Ensino de 2" Grau, da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Nossa Senhora do Patrocinio, mantida pela Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio, com sede
na Cidade de Itu, Estado de
São Paulo. -'-, Publicado no
D.a. de 17 de abril de 1975..
75.619 - Decreto de 16 de abril
de 1975 - Autoriza o Iuncionamento do curso de Ciências
Contábeis da Faculdade de
Ciências Contábeis de Araçátuba, mantida pela Asscctação
de Ensino "Marechal Cândido
Rondon ", com sede na Cidade
de Araçatuba, Estado de ::5àu
Paulo. - Publicado no D. a.
de 17 de abril de 1975 .....•
75.620 - Decreto de 16 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia,
licenciatura plena; da Faculdade de Pedagogia e Letras
"Professor Lourenço Filho",
mantida pelo Instituto Superior de Ensino Celso Ltsboa, com sede na Cidade do
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Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no
D.O. de 17 de abril de 1975
75.621 - Decreto de 16 de abril
de 1975 - Reabre, a Encargos Gerais da União, pelo saldo apurado em ::l1 de dezembro de 1974, o crédito eapecíal
aberto pelo Decreto nv 75.142,
de 26 de dezembro de 1974. __
publicado, no D. O. de 17 de
de abril de 1975
15.622 - Decreto de 16 de eorn
de 1975 - Abre ao Mímsterto
do Exército o crédito suplementar de ors 23.558.00,00
para reforço de dotações cunsignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
17 de abril de 1975
'75.623 - Decreto de 16 de abrtl
de 1975 - Reabre, a }<~ncargOs
Gerais da União, pelo saldo

77

o

apurado em 31 de dezembro
de 1!:l74, o crédito especial aberto pelo Decreto-lei nv 1.344, de
16 de setembro de 1974. - Publicado no D. O. de 17 de aoru
de 1975
'75.624 - Decreto de 16 de abril
de 1975 -- Reabre, a Encargos

Gerais da União, pelo saíco
apurado em 31 de dezembro de
1974,
crédito especial acerte
pelo Decreto nv 75.133, de 23
de dezembro de 1974. - Pubhcaco no D.a. de 17 de abril
de 1975
'75.625 - Decreto de 17 de abril
de 1975 Altera o Decreto
nv 71.407, de 20 de novembro
de 1972, que dispõe sobre o
Instituto Nacional de I!:studos
Pesquisas Educacionais, do
Ministério da Educação e CULtura. Publicado no D. U.
de 18 de abril de 1975 ....•...
15.626 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Decreta intervenção federal no Município de
Río Branco, Estado do Acre,
e dá outras provldênctas .
Publicado no D. a. de 18 de
abril de 1975
'75.627 - Decreto de ]8 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a contrataçao para o desempenho
das atividades de assessoramento superior aos Ministros

77
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'IB

de Estado, de que trata o Capítulo IV do Título XI do Decreto-Ieí n" 200, de 25 de tevereíro de 1967, e d.á outras
providências. - Publicado no
D . a. de 18 de abril de 1975
81
75.ô28 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - outorga concessão à
Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltõe... sob a denominação de TV Sul Fluminense.
para estabelecer uma estacâo
de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no
D.a. de 22 de abril de 1975 .. ,83
75.629 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Concede reconhecimento às babllltacões em Por-

tuguês-Inglês e "Português-Litera.tura.. do curso de Letras
da Faculdade de
Filosofia,
Ciências e Letras de Nova
Eguacu. mantida pela Sociedade de Ensino Superior de Nova Isuaçu, com sede na cidade
do
de Nova Iguaçu, Estado
Rio de Janeiro - Publicado
no D.O. de 22 de abril de
1975 .

83

75.630 - Decreto de 18 de abril
de 1975 Autoriza estran-

°

uu

geiros a adquirirem direitos
sobre os terrenos que menciona - Publicado no D.a. de
22 de abril de 1975

tro. em nome da União Federal. do imóvel que menciona, situado na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro - Publicado no D.a.
de 22 de abril de 1975

e
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75 _632 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Autoriza o Serviço

do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Estado de Minas Gerais - Publicado no D. a. de 22 de
abril de 1975

81

84

75.631 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Autoriza o regis-

75.633 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Altera o art. 5'1 do

Regulamento para a Diretoria
do Pessoal Militar da Marinha, aprovado pelo Decreto
nv 69.023, de 6 de agosto de
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1971 Publicado no D. O.
de 22 de abril de 1975
'75.634 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Revoga o Decreto
nv 72 .683, de 23 de agosto de
1973, que altera o posto do
cargo de Chefe do EstadoMaior do Comando do 1<i Distrito Naval e dá outras providências - Publicado no D.a.
de 22 de abril de 1975
75.635 - Decreto de 18 de abril
de 1975 Altera a redação
do art. 45 do Decreto número 71. 727, de 17 de janeiro
de 1973, que regulamenta, para
a Marinha, a Lei ns 5.821,
de 10 de
novembro de 1972,
que dispõe sobre as promoções
dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas - Publicado no
D.O. de 22 de abril de 1975
'75.636 - Decreto de 18 de abril
de 1975 Acrescenta parágrafos ao art. Sv do Regulamento
para o Instituto de
pesquisas da Marinha, aprovado pelo Decreto nv 46.427,
de 14 de julho de 1969 - Publicado no D. O. de 22 de abril
de 1975
'75.637 - Decreto de 18 de abril
de 1975 - Autoriza a cessão,
sob o regime de aforamento,
do terreno de
acrescidos de
marinha que menciona, situado em Recife, Estado de Pernambuco - Publicado no D.O.
de 22 de abril de 1975
'75.638 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Declara luto oficial
- Publicado no D.O. de 22
de abril de 1975 .. , . . . . . . . . .
':15.639 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Dispõe
sobre o
Grupo - segurança e Informações dos Ministérios Civis
e das Autarquias Federais que
lhes são vinculadas, e dá outras
providências Publicado no
D. O. de 23 de abril de 1975 ..
75.640 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Aprova o Regulamento das Divisões de Segurança e Informações dos Ministérios Civis e das Assessorias de Segurança e Informações; revoga o Decreto número 67.325, de 2 de outubro de
1970, e o Decreto nv 68.060,
de 14 de janeiro de 1971 -
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Publicado no D. a. de 23 e
retificado no de 29 de abril de
1975
75.641 - Decreto de 22 de abril
de 1975
Outorga à Usina
Jaciara S. A. concessão para
o aproveitamento hidráulico de
um trecho do Rio Tenente
Amaral, no local denominado
Cachoeira da Fumaça, no Estado de Mato Grosso, para uso
exclusivo - Publicado no D.a.
de 23 de abril e retificado no
de 17 de junho de 1975 .....
75.642 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Exclui cargos, que
indica, do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente
do
Ministério da Agricultura
Publicado no D.O. de 23 de
abril de 1975 . . . . . . . . . . . . . . .
75.643 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno urbano, com benfeitorias,
compreendendo parte do loteamento Fazenda da Luz - l<i
Distrito - São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, destinada à instalação de um parque de
transmissores,
pela
Fundação Rádio Mauá - Publicado no D . O.
de 23 de
abril de 1975
75.644 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Altera o Decreto
ns 72.093, de 17 de abril de
1973, que dispõe sobre a classificação e a transformação de
cargos, funções e encargos de
gabinete para as Categorias
Direção Superior e Assessoramento Superior do
Quadro
Permanente do Ministério da
Fazenda - Publicado no D. O.
de 23 de abril de 1975
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75.645 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Inclui na Estrutura Orgânica do Ministério da
Marinha as Estações Rádio
Pina e de Val-de-Oães - Publicado no D. O. de 23 de abril
de -1975
100
75.646 - Decreto de 22 de abril
de 1975 - Autoriza a cessão,
sob forma de utilização gratuita, do terreno
que menciona, situado no Estado
de
Pernambuco Publicado no
D . O. de 23 de abril de 1971'
100

XII

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

PÃes.
75.647 - Decreto de 23 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a con-

cessão de ajuda de custo e de
transporte aos
funcionários
públicos civis da União e de suas

autarquias -

Publicado

no

D . O . de 24 e retificado no
de 29 de abril de 1975
75.648 - Decreto de 23 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a con-

101

cessão de ajuda de custo e
transporte a servidores civis e
militares mandados servir em

Brasília - Publicado no D. O.
de 24 de abril de 1975
102
75.649 - Decreto de 23 de abril
de 1975 - Transfere ações de
propriedade da União na Companhia Siderúrgica
Nacional
para o patrimônio da Siderurgia Brasileira
S. A. SIDERBRAS, e dá outras providências - Publicado no D.a.
de 24 de abril de 1975
103
75.650 - Decreto de 23 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a

constituição da Diretoria Estadual do Ministério da Agricultura no Estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências - Publicado no D. O. de
24 de abril de 1975
75.651 - Decreto de 24 de abril
de 1975 - Concede à Socíété
Anonyme Belge d'Exploítatlon
de la Navlgatíon Aérienne SABENA, autorização
para
instalar uma Agência Geral de
venda de transporte aéreo no
Brasil - Publicado no D. O.
de 28 de abril de 1975
75.652 - Decreto de 24 de abril
de 1975 - Extingue a Comissão de Estradas de Rodagem
n- 4, do Ministério do Exército
e dá outras providências
Publicado no D.O. de 25 de
abril de 1975
75.653 - Decreto de 24 de abril
de 1975 - Torna sem efeito o
Decreto 11" 36.693, de 29 de dezembro de 1954, na parte em
que incluiu servidor na Tabela única de Extranumerário
Mensalista do Ministério da
Fazenda - Publicado no D.O.
de 25 de abril de 1975
75.6M - Decreto de 24 de abril
de 1975 - Dispõe sobre a elasslfrcação de carg-os em comissão c a transformação de fun-

103
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gratificadas em funções
de confiança, para a composíç ã o da Categoria Direção Superior, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores, da
Tabela Permanente do Observatório Nacional e dá dutras
providências - Publicado no
D. O. de 28 de abril de 1975 106
75.655 - Decreto de 24 de abril
de 1975 -:- Outorga à Prefeitura Municipal de Guararema,
concessão para derivar as
águas do Rio Paraíba do Sul,
no Município de Guararema,
no Estado de São Paulo - Publicado no D.O. de 25 de abril
ções

de 1975

106

75.656 - Decreto de 24 de abril
de 1975 - Estabelece normas

provisórias para a implantação
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores no regime
da legislação trabalhista e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 25 de abril

de 1975
75.657 - Decreto de 24 de abril
de 1975 - Dispõe sobre o Sis-

lü7

tema de Serviços Gerais dos
órgãos civis da Administração
Federal direta e das Autarquias federais e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 25 de abril e retificado no
de 8 de maio de 1975
108
'i5 . 658 - Decreto de 25 de abril
de 1975 - Declara de interesse
social, para fins de desaproprtação, imóveis rurais situados nos municípios de Bom Jesus da Lapa e Cartnhanha, no
Estado da Bahia, compreendidos na área prioritária para
fins de Reforma Agrária, assim
declarada pelo art. 1" do Decreto nv 73.072, de 1 de novembro de 1973 e ampliada
pelo art. 1" do Decreto número 74.366, de 7 de agosto de
1974 - Publicado no D. O. de
25 de abril de 1975
110
75.659 - Decreto de 2,5 de abril
de 1975 - Reduz alíquotas sobre Produtos Industrializados
- O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe
confere o art. 81, item II!. da
Constituição e tendo em vista
o disposto no art. 4<;> do Deereto-lei nv 1.199, de 27 de âe:
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zembro de 1971 - Publicado no
D. O. de 28 de abril de 1975
75.660 - Decreto de 25 de abril
de 1975 - Declara de utllrdade pública para fins de
constituição de servidão administrativo, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão
da
Companhia
Paulista de Força e Luz no
Estado de São Paulo - Publicado no D. O ~ de 28 de abril
de 1975
75 .:661 - Decreto de 25 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão admlnistrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais Elétricas de Goiás S. A.
OELG, no Estado de Goiás (publicado no D. O. de 28 de
abril de 1975
75.662 - Decreto de 25 de abril
de 1975 - Declara de utilidade
pública para fins de constituição de servidão administrativa,
uma gleba de terra situada na
faixa de terrenos onde se acha
estabelecida a linha de transmissão que se estende desde o
ramal Duratex, no Município
de Jundiaí, Estado de São
Pal1lo, até a subestação da
Elekeiroz Produtos Químicos,
no Município de Várzea Paulista, naquele Estado - Publicado no D. O. de 28 de abril
ce 1975
75.663 - Decreto de 28 de abril
de 1975 Dispõe sobre a
transformação de cargos em
comissão e funções gratificadas, em funções integrantes
das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo Direção €
Assistência Intermediárias, do
Quadro Permanente da Universidade Federal de Goiás Publicado no D. O. de 30 de
abril e retificado no de 8 de
maio de 1975
75 .664 - Decreto de 28 de abril
de 1975
Dispõe sobre a
transposição e transformação
de cargos para Categorias suncíonais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras
Atividades de Nível Superior,
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111

111
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Outras Atividades de Nível
Médio, Serviços Jurídicos e
Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal
de Goiás, e dá outras providências - Publicado no D. O. de
30 de abril de 1975
75.665 - Decreto de 28 de abril
de 1975 - Autoriza o funcionamento do Curso de Ciências,
Licenciatura de Iv grau, da
Escola Superior de Estudos
Sociais, mantida pela Fundação Educaciop.al de Brusque,
com sede na Cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina - Publicado no D. O. de
29 de abril de 1975
75.666 - Decreto de 28 de abril
de 1975 - Torna sem efeito o
Decreto ns 72.101, de 18 de
abril de 1973, que autorizou a
cessão gratuita de terreno do
]BDF - Publicado no D. O.
de 29 de abril de 1975
75.667 - Decreto de 28 de abril
de 197'5 - Declara de utilidade pública para fins deconstttuição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão subterrânea da
LIGHT - Serviços de Eletricidade S. A., no Estado do
Rio de Janeiro - Publicado no
D. O. de 29 de abril de 1975
75.668 - Decreto de 28 de abril
de 1975 - promulga o Acordo
sobre Co-produção Cinematográfica Brasil
República
Federal da Alemanha - Publicado no D. O. de 30 de
abril e retificado no de 8 de
maio de 1975
75.669 - Decreto de 28 de abril
de 1975 - Suprime cargo de
Adido das Forças Armadas e
dá nova redação à letra e, do
art. 19 , do Decreto nv 53.937,
de 29 de maio de 1964, alterada
pelo Decreto ne 70.159, de 17
de fevereiro de 1972, que fixa
a lotação de Adidos e Adjuntos de Adido Naval, do 'Exército e Aeronáutica junto às representações diplomáticas no
exterior - Publicado no D. O.
de 29 de abril de 1975
75.67-0 - Decreto de 28 de abril
de 1-975 - Altera dispositivos
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115

115

:i.16

116

117

XIV

ATOS

DO PODER EXECUTIVO
?ÂG~

PÁüS.

do Decreto nv 60.'521, de 31 de
março de 1967. que estabelece
a Estrutura Básica de Organização do Ministério da Aeronáutica - Publicado no D.a.
de 29 de abril de 1975
117
75.671 -

Decreto de 29 de abril

de 1975 - Altera o Decreto
ns 75.439, de 3 de março de
1975, que dispõe sobre a elas-

sfftcação de funções de confiança para a Categoria Direção Superior da Tabela Permanente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e dá outras providências
- :Publicado no D. O. de 30
de abril de 1975

118

75.672 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Abre a Encargos
Gerais da União - Recursos
sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República o crédito suplementar de Cr$ 50.000.000,00
para reforço de dotação constante do vigente orçamento Publicado no D. O. de 30 de
abril de 1975
119

75.673 - Decreto de 29 de abril
de 1975 Aprova alteração
introduzida nos Estatutos da
Petróleo Brasileiro S . A. PETROBRAs - Publicado no
D. O. de 30 de abril e retificado no de 8 de maio de 1n5 119
75.674 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Declara de utilidade
pública para fins de constituição de servidão administrativa
uma faixa de terra destinada à
passagem de variantes de linhas de transmissão de propriedade de Furnas - Centrais
Elétricas S. A., no Município
de Poços de caldas, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 3Q de abril e retificada no de 24 de junho de 1975 120
75.675 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Declara de utilidade

pública' para fins de constituíde servidão administrativa,
faixas de terra destinadas à
passagem de linhas de transmissão da Light - Serviços de
Eletricidade S. A., no Estado
de São Paulo - Publicado .0.0
D. O. de 30 de abril de 1975 121
ção

75.676 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou
instituição de servidão de passagem, imóveis e benfeitorias,
situados no Município de GuaTulhos,Estado de São 'Paulo Publicado no D. O. de ao de
abril e retificado no de 8 de
maio de 1975
121
75.677 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Dispõe. sobre pedidos de importação de equipamentos, máquinas e matériasprimas por órgãos e entidades
da administração federal direta ou indireta, e dá outras
providências - publicado no
D. O. de 30 de abril de 1975 123:
75.678 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Fixa o fator de reajustamento salarial relativo a
maio de 1975 - Publicado no
D. O. de ao de abril de 1975 124,
75.679 - Decreto de 29 de abril
de 1975 - Fixa novos níveis

de salário-mínimo para todo o
território nacional - Publicado no D. o. de ao de abril de
1975
75.680 - Decreto de ao de abril
de 1975 - Declara públicas, de
uso comum, as águas dos
cursos que especifica - Publicado no D. O. de 2 de maio de
1975 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
75.681 - Decreto de ao de abril
de 1975 - Outorga à Centrais

125.

?2B:.

Elétricas de Santa Catarina
S . A. CELESC concessão
para transmitir e distribuir
energia elétrica no Municínío
de Orleans, no Estado de Santa Catarina Publicado no
D. O. de 2 de maio de 197'5 .. 1301
Decreto de 30 de abril
de 1975 - Outorga à Companhia Nacional de Míneraçâo
de Carvão de Barro Branco
concessão para o aproveitamento hldráulíoo de um desnível existente no Rio Tubarão, Município de Orleans, Estado de Santa Catarina, para
uso exclusivo - publicado no
D. O. de 2 de maio de 1975 .. 131
75.6B3 - Decreto de ao de abril
de 1975 - Altera o Decrete
75.682 -
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no 72.713, de 29 de agosto de

1973, que dispõe sobre a slassi-

ífcaçâo e transformaçao de
cargos e funções, para as Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior do
Grupo Direção e A52SS0ramen~
to Superiores do Qua.dro Permanente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária - INORA e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 2 de maio e retificaem 8 de maio de ,1975
75.684 - Decreto de 2- de maio
de 1975
Abre à Presldên de República em ra,
vor do Estado-Maior das Forçaa.Armadas o crédito suplementar de c-s 5.10(JI.OOO,OO
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
5 de maio de 1975 .....
75.'6'85 - Decreto de 2 de maio
de 1975 - Abre à Presidência
da República, em favor do
Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar de
crs 160.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. Pub.ícado no
D.a. de 5 de maio de 19705 ..
75.686 - Decreto de 2 de maio
de 1975. - Reabre ao Ministério da Saúde, pelo saldo apurado em 3'1 de dezembro de
11974, o crédito especial aberto
pelo Decreto nv 75.127, de 23
de dezembro de 1974. - Publicado no D.a. de 5 de maio
<te 1975
"....
75.687 - Decreto de 2 de maio
de 1975. - Abre ao Mdnlstério
:da Justiça ~o crédito suplementar de Cr$ 177.000,00 para
reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento, - Publicado no D. a. de 5 de maio
de jl9-75 ..... ,-...}.. .. . . . .. .. .
75.688 - Decreto de 2' de maio
de 1975 - Dispõe sobre o Programa Nacional de Armazenagem e dá outras providências.
- Publicado no Ir.O, de 5 de
maio de 1975 e retificado no
de 8 de maio d 0 1975
75.689 - Decreto de 2 de maio
de 197& - Altera o item I do
artigo 44 do Decreto no 71. 727,
de 17 de janeiro de 1973, que
,o.o...

132

132
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134

135

P',iG'3regutamentou para a Marinha
a Lei nc B.8'2'1, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos Oficiais
da Ativa das Forças Armadas.
Publicado no D. a. de 5 de
maio de 197'5
,
".... 137
75.S90 - Decreto de 5 de maio
de 1975. - Fica autorizado o
funcionamento da Faculdade
de Estudos Sociais, como curso
de Estudos Socíaís, mantida
pela Fundação
Educacional
Regional
Jaraguaense,
com
sede na cidade de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D.a. de
6 de maio de 1975
137
·Ui.691 ..,..- Decreto de 5 de maio
de 1975 - Regulamenta a Lei
nv 6.009, de 26 de dezembro de
1973, alterada pela Lei número 6.0'85, de 15 de julho de 1974,
dispondo sobre Tarifas Aeroportuárias e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 6 de maio de 1975 ,........ 137
75.692 - Decreto de 6 de mato
de 1975
Dispõe sobre a
aransposição e transformação
de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos Artesanato,
Serviços Auxiliares,
Outras Ativictades de Nivel
Superior, Outras Atividades de
Nível Médíc, Servíçox Jurídí.,
cos e Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, do Quadro
Permanente da Universidade
Federal de Santa Maria, e dá
outras providências. - Ptjbl icada no D. a. de 8 e retificado
no de 12 de maio de 19'75 ..... 142'
75.693 - Decreto de 6 de maio
de 19175 - Dispõe sobre a transformação de cargos em ccmls,
são e função gratificadas. em
funções integrantes das Categorias Direção Intermediária e
Assistência Intermediária, do
Grupo-Direção e Assistência
Intermediárias, do Quadro Per...
manente da Universidade Fe.,
deral de Santa Maria - Publicado no D.a. de 8 de maio de
1975

136

'..................

75.694 - Decreto de 6 de maio
de 1975 - R-enova por 10 (dez)
anos, a concessão outorgada
à Rádio Pioneira de Teresina
Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda

143
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média de âmbito regional na

'Cidade de Teresina, Estaria do
Piauí. - Publicado no D.Q.
de 7 de maio de 197,5- ..... ,'. . 144
75.695 - Decreto de 6 de maio
de 1975.
Renova por In

(dez) anos a concessâo outor-

gada à sociedade Rádio Gua-

rujã Ltda., para executar ser
viço de radiodifusão sonora em

onda média de âmbito regional
na Cidade de Florianópolis, E5~

tado de Santa Catarina.
Publicado no
maio de 1975

D. O. de 7 de
~..

144

75.696 - Decreto de 6 de maio
de 1975
Renova por 10

(dez) anos a concessão outor-

gada à Sociedade Rádio

GUa~

viço de rádíodífusão sonora em

onda curta na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa

identidade e qualidade para o
sal destinado ao consumo humano. - Publicado no D.a.
de 7 de maio de 1975 ..... " " J
75.698 - Decreto de 6 de maio
de 1975. - Fixa para 1975 os
efetivos dos Oficiais dos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha, criados, pelo
Decreto.Leí no 610, de 4 de
junho de Hlõ9. - Publicado no
D.a. de 7 de maio de 197& ....
']:5.,699 - Decreto de 6 de maio
de 1975 - Promulga a Convenção de Berna para a Pro,
teçâo das Obras Literárias e
Artdstícas, de 9 de setembro de
1886, revista em Paris, a 24 de
julho de 1971. - Publicado no
D. a. de 9, e retificado no de
23 de maio de 1975
75.700 - Decreto de 7 de maio
de 1975. - Estabelece área de
pr.oteção paira fontes de água
míneral . - Publicado no D. a .
de 8 de maio de 1975
75·.701 - Decreto de 7 de maio
de 1975. - Encampá bens e
instalações que constituem a
usina termoelétrica do Porto
€ a usina diesel, ambas situadas em Pelotas e de propriedade da Companhia Pelotense de

de 1917,5··.,
'.
75.703 - Decreto de 7 de maio
de 1975 - Restabelece o cal' ~
go suprimido pelo Decreto número 44.766, de 30 de outubro
de 1958, e dá outras providên-

cias. -

rujá Ltda., para executar ser.

'Catarina.
Publicado no
tr.o , de 7 de maio de 1975 "
75 .1697 ~ Decreto de 6 de maio
de 1975 - Aprova padrões de

Eletricidade - CPE. - Pttblicado no D. O, de 8 de maio
de 1975
, 149
75.102 - Decreto de 7 de maio
de 197:5 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de FiIosoüa, Ciências e Letras Nossa Senhora de Síon, mantida
pela Fundação Cultural Campanha da Prmcesa, com sede
na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. - Publícado no D.a. de 8 de maio

145

149

Publicado no Tr.O. de

8 e retificado no de 12 de maio
de 1975
75.704 - Decreto de 8 de maio
de Ul75, - Fixa o coeficiente

150

de atualização monetária preVisto na Lei nv 6.1205, de 2-9
de abril de 1975, e dá outras

provídênclas . - Publicado no
9 de maio de 1976 ,_ 'l:'O
75.705 - Decreto de 8' de maio
de 1B75 - Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e a transformação de
encargos de gabinete em funções de confiança para a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento
superior da Tabela permanente do Colégio Pedro II e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 12 de maio

D.a. de

145

147

de 197ó
1'1
75.706 - Decreto de 8 de maio
de 19,75 - Dispõe sobre o pra,
zo de opção para a integração rc1Je tursoíonáríoa públicos

14.8

148

nos quadros de sociedade de
economia mista. empresas públicas e fundações. e dá outras
providências. - Publicado no
tr.o, de 12 de maio de 1975
(Suplemento)
,
, 152
75.707 - Decreto de 12 de maio
de 1975.
Dispõe sobre a
transposição e
transformação de cargos para as Categorias Funcionais dos Grupos
Artesanato, 'Servâços Auxliliares, outras Atividades de Nível
Superior, OUtras Atividades de
Nível Médio, Serviços jurídt-
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e Servíçcs de Transporte
Oficial e portaria, do Quadro
Permanente do Departamento
COS

Nacional de Estradas- de Roda-

gem e dá outras provídênclas,
- Publicado no D. O. de 22 de
maio de 1975
75.708 - Decreto de 9 de maio
de 1975 -

153

Concede reconheci-

mento ao Curso de Adminis-

tração da universidade Federal
do Espírito Santo.

-

Publi-

cado no D.a. de 12 de maio

de 1975
75.70'{) - Decreto de 9 de maio
de 1975. - Concede reconhecimento ao Curso de. Geografia da Faculdade Dom Aquino
de FilOSOfia, Ciências e Letras
de

Campo Grande

155

mantida

pela Missão Salesiana de Mato
Grosso, com sede na Cidade de
Campo .Grande, Estado de Ma-

to Grosso.

-

Publicado no

D.a. de 12 de maio de 19-75 .. 15:>
75. no

-

Decreto de 9 de maio

de 1975. -

Concede reconhe-

cimento ao Curso de Engenharia Mecânica da Universidade
Federal do Espírtto Santo, com
sede na Cidade de vitória Estado do Espírito Santo. ~ Publlcado no D.O. de 12 de maio
de 1975

,.. ' 155

75.711 - Decreto de 9 de mate
de 1975. - Autoriza o runctonamento dos cursos de História e de Geografia da Facul~
dade de Filosofia, Ciências e
Letras de caíaeeiras, mantida
pel~ Fundação de Ensino Supenor de Ç"ajazeiras, no Eeta.,
do da Pal'alba. - Publicado no
D.O. de 12 de maio de 1975 156
75.712 - Decreto de 12 de maio
d~ 1975-. - Conceda reconhecimento ao curso de Engenhana de Operação da Universida..de d~ Vale do Rio dos Sinos
mantl~~ pela Sociedade Antõ~
nto Ylelra com sede na cidade
de Sao Leopoldo, Estado do Rio
Grande do Sul. _ Publicado
no D. O. de 13 e retificado no
de 16 de maio de 1975
1:56
75.713 - Decreto de 12 de maio
de 1975 - Autoriza o funcionamento de Iícençíatura plena nos cursos de Letras, de Es.. .
tudoa Sociais e de Pedagogia e
de licenciaturas de 10 grau e

plena no curso de Ciências da
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Umuarama
mantida pela Associação Paranaense de Ensino e Cultura
com sede na cidade de Umuarama, Estado do Paraná
Publicado no D. O. de 13 de
maio de 1975
156
75.714 - Decreto de 12 de maio
de 1975. - concede reconhecimento ao curso de Educação
Física da Universidade de
Uberlândia, com sede na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.a. de 13 de maio de 1975 .. 157
75.715 - Decreto de 12 de maio
de 1975. - Concede reconhe;
cimento ao curso de Matemática da Faculdade Salesiana de
Filosofia, Ciências e Letras de
Lorena, com sede na cidade de
Lorena, Estado de São Paulo,
mantida pela Inspetoria Sala,
síana do Sul do Brasil. - Publicado no D.O. de 13 de maio
de 1975

157

Decreto de 12 de maio
de 19'75. - Concede reconheczmenta ao curso de Pedagogia
da Faculdade de Filosofia,
'ciências e Letras "Tibiriçá",
mantida pela ASSOciação Tibiriçá de Educação, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Publicado no
D.a. de 13 de maio de 1975 .. 15-7
75.717 - Decreto de 1:.2 de maio
de 1975. - Concede reconhecimento ao curso de Ciências da
Faculdade de Ciências e Letras
"Padre Anchieta", mantida
pela Associação "Padre Anchieta" de Ensino, com sede
na cidade de Jundíaí, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de 1'3 de maio de 1975 .., 158
75.718 - Decreto de 1,2 de maio
de 1975. - Cassa concessão ou.. .
torgada à Rádio Dífusora São
Paulo S. A., para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cída . .
de de Santos, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 13 de maio de 1975 ...,...... 1.58
75.7-19 - Decreto de 12 de maio
de 1975 - Cassa concessão outorgada à Rádio Dífusora São
Paulo S. A., para executar
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serviço de radlcditusãq... de ~ous
e imagens (televísão) , na CIdade de santos, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 13 de maio de 1975
159
75.720 - D-ecreto de W de maio
de 1975.
Cassa concessão
outorgada á R0;c1lio jDifusora
São Pa.ulo S. A., para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na
cidade de Ribeirão preto, Estado de Sâo Paulo. - Publica~
do no D.a. de 13 de maio de
1975
,.,.............. 159
75.721 - Decreto de 12 de maio
de 1975.
Cassa concessão
outorgada à Rádio Dáíusora
São Paulo S. A., para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão),
na cidade de Campinas, Esta.,
do de São Paulo. - Publicado no D.a. de 13 de maio de
,1975 ...... '........ .'...,....... 159
75,722 - Decreto de 12 de maio
de 197{;.
Cassa concessão
outorgada à Rádio Difusora
São paulo S. A., para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na
cidade de Marília, Estado de
São Paulo.
Publicado no
D.a. de 13 de maio de 1975 .. 160
75.723 - Decreto de 13 de maio
de 1975. - Abre a Encargos
Gerais da União - ReCltl'SOS
sob Supervisão da secretaria
de Planejamento da Presidência da República, o crédito
suplementar de o-s 1.ü50 .00,00
para reforço de dotação constante do vigente orçamento.
Publicado no D.a. de 14 de
maio de 1975
160
75.724 - Decreto de 1.3 de maio
de 1975. - Abre ao Ministério
da Educação e cultura em ra.
ver do Departamento de AJ5~
suntos CUlturais, o crédito suplementar de crs 5.439,200,00,
para reforço de dotações consfgnadas no vigente Orçamen-.
to. - Publicado no D. a. de
14 de maio de 1975
161
75.'125 - Decreto de 13 de maio
de 1975. - Abre ao :Ministério
do Trabalho em favor da Secretaria Geral - Conta Especial Emprego e Salário, o crédito suplementar de Or$
.
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4.500.000,0'0, para reforço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no
D. a . de 14 de maio de 19·75
75.726 - Decreto de 13 de maio
de 1975 - Autoriza a transformação do curso de Desenho e
Plástica para curso de Educação Artística da Faculdade
de Ciências da Fundação Educacional de Bauru, com sede na
cidade de Bauru, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.a. de 14 de maio de 1975 ..
75.727 - Decreto de 13 de maio
de 1975 - Declara de utilidade pública e interesse social,
para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra abrangida pelo Projeto de Irrigação
"Souza rvlielo" ex-Santo Antônio de Russas, no Muicípío de
Russas, Estado do Ceará. Publicado no D.a. de 14 de
maio de 1975
75.728 - Decreto de 13 de maio
de 1975. - DisPÕe sobre a ín,
clusão no Q. P. do INPS de
cargos e respectivos ocupantes,
originários do extinto 8APB.
- Publicado no D.a. de 14 de
maio de 1975
75.729 - Decreto de 13 de maio
de 1975. - Revoga o Decreto
nc 75.437, de 3 de março de
1975, que autoriza o funcionamento do curso de Administratração, da Faculdade de Administração de São Paulo, mantida pela Sociedade Civil Ateneu Brasil, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 14 de maio de 1975
75.730 - Decreto de 14 de maio
de 1975. - Dispõe sobre a estrutura básica, atribuições e
funcionamento da Supermten.,
dência Nacional do Abastecimento
SUiNlAB, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 15 de maio
de 1975·
%.731 -'- Decreto de 15 de maio
de 1975. - Institui a "Semana
Nacional
Comemorativa do
Sesquicentenário do Sistema
Bradtlle - PUblicado no D.a.
de 16 de maio de 1975 ~......
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7~. '132

-

Decreto de 15 de maio

de 1975 -

Autoriza a conces-

são do Fundo Especial do Ter-

ritório Federal de Fernando de
Noronha. - Publicado no D.a.
de 16 de naaio de 1975
165

75.733 - Decreto de 15 de maio
de 1975. - At:itoriza a cessão,

sob a forma de utilização gratuita, do terreno que menciona, situação no Estado de

Goiás. - Publicado no D. O,
de 16 de maio de 1975
75.734 - Decreto de 15 de maio

,.i69

de 1975. - Autoriza a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que menciona,

situado no MUnicípio de Va..
linhos, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.a. de 1& de
maio de 1975
1{)3
75.735 - Decreto de 15- de maio
de 1975. - Autoriza a cessão,

sob a forma de utilização gra..
tuita, do terreno que menciona, situado no

Mttnicíplo de

São Francisco do Sul, Estado
de Santa Catarína.. - Publt,
cado no D.O. de 16 de maio
de 1975

170
75. 736 ~ Decreto de 16 de maio
de 1975. - Eleva o capital da
empresa pública Financiadora de Estudos e Projetos ~
FINEP. - Publicado no D. o.
de 19 de maio de 1975
, 170
75.737 - Decreto de 19 de maio
de 1975. - Declara de utilidade pública, para fins de deR
sapropriação, terrenos e benfeitorias necessários à construção da subestação denominada "Agua Grande li", da Light
Serviços de Eletricidade
S. A., no Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no o.o..
de 20 de maio de 1975
'1'70

'15.738 - Decreto de 19 de maio
de 1975. - concede à Antônio
José de Carvalho firma índtvídual, o direito de lavrar mimérío de ferro no Município de
Igarapé, Estado de Minas Ge~
rata. - Publicado no D.O. de
20 de maio de 1975
171
75.7,39 - Decreto de 19 de maio
de 1975. - Concede à Indústria de Calcínaçâo Basílio Limitada' o
direito de lavrar
calcário no Município de Pra-
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dos, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 20 de
maio de 1975
75.740' - Decreto de 19 de maio
de 197'5.
Dispõe sobre a
taanformaçâo de cargos em comissão e funções gratificadas
em funções integrantes das Categorias Direção Intermediária
e Assistência Intermediária do
Grupo Di-reção e )t\SSi.stência
Intennediária, Código DA1~1l0,
do Quadro Permanente do Mí ,
nístérío da Aeronáutica, e da
outras providências. - Publl.,
cado no D.a. de 27 de maio
de 197,5. - (Suplemento) ....
15.741 - Decreto de 19 de maio
de 1975 Dispõe sobre a
transposição e transformação
de cargos para as Categorias
Funcionais dos Grupos; Artesanato ART-700, Serviços
Auxiliares SA-800, Outras
Atividades de Nível Médio NM-I000, Serviços Jurídicos SJ-1100, e Serviços de Transporte Oficial e Portaria TP-1200, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências. Publicado no D . a.
de 27 de maio de 1975 (Suplemento)
75.742 - Decreto de 20 de maio
de 1975 - Fixa a distribuição
das funções privativas e gerais
dos Oficiais do Exército, em
cada Arma e no QMB, por
postos, a vigorar a partir de 30
de abril de 1975. - Publicado
no D. a. de 21 e retificado no
de 28 de maio de 1975
75.743 - Decreto de 20 de maio
de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno urbano, sem benfeitorias, situada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, destinada à instalação de
uma estação costeira e de uma
repetidora de telecomunicações, e serviços afins, pela
Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL Publicado no D.a. de 21 e retificado no de 28 de maio
de 1975
75.744 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Abre ao Mínistérío
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dos Transportes, em favor de
diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de

crs 11.510.000,00, para refor-

ço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publi-

cado no D.a. de 23 de maio

de 1975
,
"
75.745 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Abre à Justiça do
Distrito Federal e dos Terri-

179

tórios em favor do Tribunal
Justiça do Distrito Federal o
crédito suplementar de
.

Cr$ 4.640.100,00 para reforço

de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 23 de maio

de 1975 . . .. . . .. . . . .. . . .. .. ..
75.746 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Dá nova redação
ao art. 79 do Decreto número 67.505, de 6 de novembro
de 1970, que dispõe sobre o
Projeto Rondou. - Publicado
no D. O. de 23 de maio de 1975
75.747 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Concede à Rio Doce
T.itãnio S.A. - TITANSA, o
direito de lavrar minérios de
titânio no Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 23 de
maio de 1975
75.748 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Concede à Companhia de Cimento Salvador, o
direito de lavrar argila no Município de Salvador, Estado da
Bahia. - publicado no D.O.
de 23 de maio de 1975
75.749 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Considera relevantes
os serviços prestados nas Comissões Municipais do MOBRAL. - publicado no D. O.
de 23 de maio de 1975 .....
75.750 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências
Biológicas da Faculdade de Fitosone, Ciências e Letras de
Taubaté, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 23
de maio de 1975
75.751 - Decreto de 22 de maio
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Letras,
de Estudos Sociais e de Ciências da Universidade Católica

181

182

182

183

184

184
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de Minas Gerais, extensão de
Mariana, Estado de Minas oeraís . - Publicado no D. O. de
23 de maio de 1975
75.752 - Decrete de 23 de maio
de 1975 - Regulamenta o Decreto-lei nc 1.403, de 23 de
maio de 1975, que isenta dos
impostos de importação e sobre
produtos industrializados as
importações de componentes
destinados ao Programa de
Construção Naval e Plano Diretor da Reparação Naval, e
dá outras providências. - Publicado no D.O. de 26 de maio
de 1975
75.753 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Administração das Faculdades Integradas
Símonsen, mantidas pela Organização Brasileira de Cultura e Educação - OBRACE,
com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D.a.
de 26 de maio de 1975
75.754 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Extingue os Centros
Regionais de Pesquisas Educacionais do Nordeste, do Sudeste e do Sul, do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério -da-Educação e Cultura, e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 25 de maio
e retificado no de 4 de junho
de 1975 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
75.755 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza a transferência da sede da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- ELETROSUL. - Publicado
no- D. O. de 26 de maio de 1975
75.756 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Dispõe sobre a criação das Inspetorias Seccionais
de Finanças e dos Núcleos de
Contabilidade na Inspetoria
Geral de Finanças do Ministério da Agricultura e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 26 de maio de 1975
75.757 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Altera a redação do
inciso 11 do art. 11 do Regulamento do Imposto único sobre Minerais aprovado pelo
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186
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187
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Decreto nv 66.694, de 11 de
junho de 1970. - Publicado no
D.O. de 26 de maio de 1975
75.758 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado
no Estado de Pernambuco.
publicado no D.O. de 26 de
maio e retificado no de 4 de
junho de 1975 '...............
75.759 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado de Pernambuco.
Publicado no
D.O. de 26 de maio de 1975
75.760 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal,
do imóvel que menciona, situado no Estado da Bahia. Publicado no D. O. de 26 de
maio de 1975
75.761 - Decreto de 21 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em -nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado
no Estado da Bahia. - Publicado no D. a. de 26 de maio
e retificado no de 4 de junho
de 1975

187

188

189

190

de 1975

191

75.763 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal,
do imóvel que menciona, situado no Estado da Bahia. ,publicado no D. a. de 26 de
maio de 1975 .......•......... 192
75.764 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona, situado .no Estado da Bahia. - Publicado no D . a.
de 26 de maio e retificado no
de 4 de junho de 1975
192
75.765 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado

193

75.766 -'])ecreto ,de 23'de,maio
de 1975 - Autoriza o registro:
em nome da União Federal,"
do imóvel que menciona, SItuado no Estado de _Alagoas.
- Publicado no D.O. de 26 de
maio de 1975 .. ;.............. 193
75.767 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza' o registro,
em nome da União Federal,
do imóvel que menciona,' situado no Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 26 de
maio de 1975 i ••• ; •••
194
75.768 _- Decreto' de' 23 de -maio
de '1975 --:- Altera o limite de
financiamento' do Sistema Financeiro de, Habitação ' para
aquisição da casa própria. Publicado no D. O. de 26 de
maio de 1975
195
75.769 - Decreto- de 23 de maio
de 1975 - Aprova o -Regulamento para as Estações de Rádio executores de serviços especiais . de 'comunicações do
Ministério da 'Marinha . _-Publícado noD.O. de züôe mato
de

190

75.762 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em- nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado
no Estado da Bahia. - Publicado no D.a. de 26 de maio
de 1975

PÁGS.

no 'Estado da Bahia.' - Publicado no D. O. de 26 de maio

1975'" . , .. ,

195

75.770-- Decreto de 23 de -maio
de 1975 -':':-"Renova por: 10 (dez)
anos- ao-concessão outorgada-à
Rádio Cabugi Ltda., para executar serviço .de - radíodttusac
sonora em 'onda' média de âmbito regional; na cidade de
Natal, Estad()- do Rio Grande
do Norte." ---:... Publicado no
ti.o, de 26 de maio de 1975 193
75.771'------- Decreto 'de 23 de maio
de 1975 -'c--- Renova por 10 (dez)
anos a concessão' outorgada a
Rádio Clube de Lages' S.A.,
para executar; serviço' de radiodifusão, _sonora em onda
média de câmbitc regional, na
cidade de' Lages, Estado de
Santa Catarina. ..:...- Publicado
no D.a .. de 26 'de maio de 1975 198
75.772 - Decreto de 26 de maio
de 1975 ----:--- Dispõe sobre, a, execução dos instrumentos resultantes das negociações para .o
estabelecimento, da Nova Lista
IH (Brasil)" do. Acordo Geral
sobre Tarifas 'Aduaneíras e Co":'
mércto (GATT), realizadas em ~
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Genebra, Suíça e encerradas
em 30 de abril de 1974. - Publicado no D. O. de 27 de maio
de 1975 '. ,
199
75.773 - Decreto de 26 de maio
<

••••••••••

de 1975 =---- Altera o Decreto
número 66.183, de 5 de feveretro de 1970, que dispõe sobre
a comercialização do leite cru.
- Publicado no D. O. de 27 de
maio de .1975
75.774 - Decreto de 26 de maio
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Engenharia Elétrica da Universidade :B'ederal de Santa Catarina, com
sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina - Publicado no D. o. de
27 de maio de 1975
75.775 - Decreto de 26 de -najo
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Comunicaçao Social da Escola Superior
de Propaganda e Marketing,
mantida pela Associação Escola
Superior de Propaganda e Marketing, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 27 de
maio de 1975 e retificado no
de 2 de junho de 1975 •. ... . . . . .
75.776 - Decreto de 26 de maio
de 1975 - Subordina o Grupo
Executivo de Movimentação de
Safras - OREMOS à CIBRAZEM e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 27 de
maio de 1975
75.777 - Decreto de 26 de maio
de 1975 - Dispõe sobre cargos
em comíssâo e funções gratificadas do Quadro de Pessoal de
Instituto Nacional de Previdência Social, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 27 de maio e no de 2 de
junho de 1975
75.778 - Decreto de 26 de maio
de 1975 - Dispõe sobre o estagio de estudantes de estabelecimento de ensino superior € de
ensino profissionalizante de 29
grau, no serviço Públi-co Federal, e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 27 de
maio de 1975
75.779 - Decreto de 27 de maio
de 1975 - Altera disposições do

199

199

200

200

Decreto ne 71.267, de 25 de outubro de 1972, que dispõe sobre
aerolevantamentos no território
nacional e dá outras providencias - Publicado no D. O. de
27 de maio de 1975
75.780 - Decreto de 27 maio de
1975 - Dispõe sobre o uso do
título de Cargos da Carreira de
Diplomata
Publicado no
D.O. de 28 de maio de 1975 ....
75.781 - Decreto de 27 de maio
de 1975 - Altera a denominação do Programa Especial de
Bolsas de Estudo (PEBE), concede autonomia admímstrativa
e nnaneetra e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 28 de maio e retificado no
2 de junho de 1975
75.782 - Decreto de 27 de mala
de 1975 - Autoriza a cessão, sob
o regime de aforamento, do imóvel que menciona, situado no
Munícípío de Fortaleza, Estado
do Ceará - Publicado no D. O.
de 28 de maio de 1975 . . . . . . . . . .
75.783 - Decreto de 27 de maio
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D. O. de
28 de maio de 1975
75.784 - Decreto de 27 de maio
de 1975 - Altera a redação
do § 19 do artigo 18 do Decreto
ne 62.724, de 17 de maio de .1968,
que estabelece normas gerals ríe
tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos
de energia elétrica - Publicado
no D. O. de 28 de maio de
1975

75.785 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Abre ao Ministério
201

202

203

205

205

207

208

209

das Minas e Energia e ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 85.515.400,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D. O. de 30 de maio de 1975 209
75.786 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação total ou parcial ou 111.l>tâturção de servíõao de passagem, imóvel, constituído de ter-
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reno e benfeitorias, situado em
Campos Elísios, Distrito do MUnictpío de Duque de Oaxtas, nu
Estado do Rio de Janeiro
Publlcado no D. O. de 30 de
mato e retificado no de 4 de
junho de 1975

211

75.787 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Concede à Azulejos
do Pará S.A. - AZPA direito
de lavrar argila caulínica no

Município de lrituia, Estado do
Pará - Publicado no D. O. de
30 de maio de 1975
75.78B - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Concede à ela. Niquel Tocantins o direito de lavrar calcário no Mumcfpio de
Corumbá de Goiás, Estado de
GOlas - Publicado no D. O.
de 30 de maio de 1975
75.789 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Retifica o Decreto
ne 73.811, de 12 de março ue
1974, que declara de Interesse
social, para fins de desapropriação, Imóveis rurais situados no
no Municiplo de Barracão, Estado do Paraná, compreendidos
na área prioritária de Reforma
Agrárta, de que trata o Decreto nv 69.411. de 22 de outubro
de 1971 - Publicado no D. O.
de 30 de mato de 1975 ........
75.790 - Decreto de 28 de maio
de 1957 - Abre ao subanexo
Encargos Gerais da União o
.
crédito suplementar ae
crs 600.000.000,00 para reforço
de dotação consignada 110 vigente Orçamento - Publicado no
D. G~ de 30 de maio de 1975 ..
75.791 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - DIspõe sobre a alteração do Decreto nc 64.172,
de 6 de março de 1969, que aprovou o enquadramento do pessoal
da superintendência do jjesenvclvimento da Pesca (SUDEPE). modificado pelo de número 64. 85!:!. de 23 de julho ele
1967, e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 30 de
maío de 1975
75,792 - Decreto de ~H de maio
de 197() - Concede reconhecimento aos cursos de Admimstraçao e de Serviço Social do
Instituto Superior de Ciências

212

212
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Aplicadas, mantido pela Assoela Límeirense de Educação
"ALIE", com sede na CIdade de
Limeira, Estado de São Paulo
-Publ1cado no D. O. de 30 de
maio de 197ti
215
75.793 - Decreto de 23 de maio
de 19% - Autoriza o funcionamento ao curso de Engenharia
de Operação, da jsaculdade de
Engenharia de Operação, mantida pela Fundação Missioneira
de Ensmo superior, com-sede na
cidade de santo Angelo, Estado
do Rio Grande do Sul - Publicada no D. O. de 30 de maio
de 197521~
75.794 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Professores
para as Disciplinas de Formaçã-o Especial no Ensino de 2Q
Grau do Centro de Educação
Técnica do RIO Grande do Sul,
com sede na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul - Publicado no D. O.
de 30 de mala de 1975
216
75.795 - Decreto de 23 de maio
de 1975 - Concede reconheci-

213

214

214

mento ao curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Ctênctas
e Letras "Castro Alves", mantida pelo Instituto de Ensino
Superior vcastro Alves"
IESCA, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 30 de
maio de 1975 .• ,............. 216
75.796 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Autoriza o funcionamento da habllttação em 5u~
pervisãc Escolar, licenciatura
plena, do curso de Pedagogia
da Faculdade de Filosofia, Ciênelas e Letras de Lavras, mantida pela Fundação Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Lavras, com sede na cidade
de Lavras, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D.a.
de 30 de maio de 1975
216
75.797 - Decreto de 28 de maio
de 1975 - Autoriza a transrerêncta, para o património do
Instituto Nacional de Colonizaeao e Reforma Agrária -!NORA, da área confiscada de
Brasil-Reflorestamento e Celulose Ltda. - CELUBRÁS, pele
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Decreto número 68.471, de :5 de
abril de 1971. - Publicado no
D.O. de 30 de: maio de 1975.. 217
75.798 - Decreto de 28 de :naio
de 1975 - Regulamenta o nrtr,
go 157. da Lei número 5.77;4, de·
23 de dezembro de 1971, que
dispõe sobre os militares da Aeronáutica incapacitados para as
atividades aéreas - Publicado
no D. OI. de 30 de maio de 1975 217
75.799 - Decreto de 30 de maio
de 1975 - Abre à Presidência
da :República em favor do Hos.,
pltal das Forças Armadas o
crédito suplementar de
.
Org 22.000.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D. O. de 2 de junho de 1975 218
75. BOO - Decreto de 30 de maio
de 1975 - Abre à Presidência
da República em favor do Estado-Maior das Forças Armadas
o crédito suplementar de
crs 320.900.00 para refo;ç'o· ·d~
dotações consignadas no vlgente Orçamento ,...- Publicado no
D. O. de 2 de junho de 1975 .. 219
75.801 - Decreto de 30 de maio
de 1975 - Abre ao Ministério
do Exército o crédito suplementarde Cr$ 9.819.000,00 para reforço de -dotações consignadas
no vigente Orçamento _- Publicado .no D. O. de 2 de junho de 1975 .,
' . . . . . . . . . .219
75. B02 - Decreto de 30 de. maío
de 1975 - Concede, à Companhia de Cimento Salvador o
direito de lavrar minério de
ferro no Município de - .Ittauna
Estado da Bahià - 'Publicado
no .'D. O. de 2 -de -junho de 1974 220
75.803 - Decreto de 30 de maio
de 1975 - Exclui cargo, que indica; do Quadro de PessoalL-,
Parte Suplementar - do Minis':'
téno. da Agricultura - Publicado no D. O. de 2 de junho de
1975.,
222
75.804 - Decreto de 30 de maio
de ,1975 - Exclui cargos, que
indica, do Quadro de Pessoál c--,
- Parte Permanente ---:- do Ministério da Indústria e do .Comércío - Publicado no D. O.
de 2 de junho de 1975. .. ;... 222
75.805· - Decreto de- 30 de maio
de ~975 - Reabre, à Jús~iça do
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Trabalho, pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1974, o
crédito especial aberto pelo Decreto nc 75.123, de 23 de dezembro de 1974 ...:.... Publicado
no D. O. de 2 de [unho de 1974
75.806 - Decreto de 30 de maio
de 1975 - Reabre, à Justiça
do Trabalho, pelo 'saldo apurado em 31 de dezembro de 1974,
o crédito especial aberto pelo
Decreto no 74.904, de 19 de devembro de 1974 _ Publicado no
D. O. de 2 de [unhe de 1975 ..
75.807 - Decreto de' 30 de maio
de 1975 _ Reabre, à Justiça
do Trabalho pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 1974,
o crédito especial aberto pelo
Decreto nv 75.126, de 23 de dezembro de 1974 - Publicado
no D. O. de 2 de junho de 1974
75.808 - Decreto ·d~2 de junho
de 1975 - Altera .o Anexo V
do Decreto nc 75.6.59, de 26 de
abril de 1975 -. 'Publicado no
D. O. de 3 de junho de 1975..
75.809 - Decreto de 2 de junho
de 1975 - Transforma e reclassífíca, provisoriamente, funções
gratificadas do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda - Publicado no D. O. de 4
de junho de 1975.............
75.810 - Decreto de 2 de junho
de 1975 - Dispõe sobre o enquadramento de servidores do
Ministério da Saúde, amparados pelo disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei número 4.069, de 11 de junho de
1962, e dá outras providências
_ Publicado no D. O. de 4 e
reto no de 10 de junho: de 1975
75.811 - Decreto 'de 2 de junho
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curse> de Educação
Artística, licenciaturas de 1? e
2Çl graus, como transformação
do curso de Desenho e Plástica
da Faculdade de' Ciências e Letras, mantida' pela Fundação
Regional Educacional de Avaré
com sede na cldade de Avaré,
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 3 de. junho de
1975.
75.812 - Decreto de 2 de junho
de 1975 - Concede, reconhecimento do curso de História, da
Faculdade Dom Aquino Q.e Filo-
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sofla,
Ciências e Letras de
Campo Grande, mantida pela
Missão Balesiana de Mato Grosso, com sede na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso -Publicado no D. O.
de 3 de junho de 1975
226
75.813 - Decreto de 3 de junho
de 1975 - Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, uma área de terra
urbana, sem benfeitorias, destinada à instalação de uma
estação de rádio, situada na
Cidade de Bauru, Estado de São
Paulo, pela 'I'elecomuntcações
de São Paulo S.A. .
TELESP - Publicado no D. O.
de 4 e reto no de 10 de junho
de 1975.

226

75.814 - Decreto de 3 de junho
de 1975 - Declara de utilida-

de pública para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra desttnada à passagem de linha de
distribuição da Centrais Elétricas de Goiás S.A. - .....
CELG, no Estado de Goiás publicado no D. O. de 4 de junho de 1975
227
75.815 - Decreto de 3 de junho
de 1975 - Encampa bens e instalações vinotnlados aos serviços públicos de energia elétrica
nos Municípios de Coronel Pacheco e. Piau e no distrito de
Goíaná, pertencente ao Municípío de Rio NoVO, Estado de
Minas Gerais _ Publicado no
D. O. de 4 e reto no de 24 de

junho de 1975
228
75.816 _ Decreto de 3 de junho
de 1975 - Encampa bens e ins-

talações vinculados aos serviÇOs públicos de energia elétrica nos Distritos Sede, Conceição do Formoso e São João da
serra, pertencentes ao Município de Santos Dumont, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 4 e reto no de 24
de junho de 1975
228
75.817 - Decreto de 3 de junho
de 1975 - Regulamenta a concessão de Auxílio para Moradia
nos casos que especifica, e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 4 de junho de
1975 . .
229
75.818 _ Decreto de 4 de junho
de 1975 - Dispõe sobre a trans-
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formação de cargos em comissão e funções gratificadas
para a composição das Categorias Direção Intermediária e
Assistência Intermediária, do
Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
e dá outras providências - Publicado no D. O. de 9 de junho
de 1975 - (Suplemento)
230
75.819 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Prorroga o prazo de
execução dos Programas de
Pesquisas Tecnológicas e de Estudos Técnico-Econômicos da
Comíssâo Executiva do Sal do
Ministério da Indústria e do
Comércio e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 5 de junho de 1975
231
75.820 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Concede à Indústrias

Nilo Maciel S.A. _ INIMASA
0, direito de lavrar minério de
ferro no Município de Itatíaíuçu, Estado de Minas Gerais
Publicado no D. O. de 5 de junho de 1975
231
75.821 ----., Decreto de 4 de junho
de 1975 - Concede à Iguaçu
Mineração e Comércio Limitada, o direito de lavrar areia
quartzosa e cascalho no Municípic de Cachoeiras de Macacu
Estado do Rio de Janeiro -tPublicado no D. O. de 5 de
junho de 1975
232
75.822 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Letras e de Geografia e História da Escola Superior de ciênciae e Pedagogia, da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, com sede na cidade de Florianópolis, E-stado de
Santa Catarina - Publicado
no D. O. de 5 de junho de 1975 233
75.823 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Abre ao Ministério

da Fazenda em favor das Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 132.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de f
e reto no de 20 de junho de
1975 .
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75.824 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Extingue as Coordenações Regionais do Ministério da Agricultura e dá outras providências - Publicado
no D. O. de 5 de junho de 1974
75.825 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Engenharia
Civil da Uníversídade
Católica do Salvador, com sede em
Salvador, - Estado da Bahia Publicado no D. O. de 5 de
junho de 1975
75.826 - Decreto de 4 de junho
de 1975 - Dispõe sobre a criação de empregos na Tabela Permanente do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 5 de junho de 1975
75.827 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Promulga os Atos
da União Postal das Américas
e E-spanha, 1971 - Publicado
no D. O. de 11 e reto no de 23
de junho de 1975
'

234

235

235

236

75.828 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Abre à Justiça Federal de l{l Instância o crédito
suplementar de Cr$
.
reforço de
47.084.200,00 para
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. O. de 10 de junho de 1975 236
75.829 - Decreto de 9 de junho
de 1975 _ Autoriza o funcionamento do curso de Quimica
Industrial da Faculdade de
Química J anir de Carvalho, das
Faculdades Reunidas
Nuno
Lisboa, mantidas pela Sociedade
Educacional
"Professor Nuno
Lisboa", com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro - Publicado no
D. O. de 10 de junho de 1975 237
75.830 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidões administrativas, faixas de terra destlnada, à passagem de linhas de
transmissão de Furnas - Centrais Elétricas S.A., no Estado
do Rio de Janeiro e no Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 10 de junho de 1975 237
75.831 _ Decreto de 9 de junho
de 1975 - Autoriza a cessão,
sob a forma de utilização gra-
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tuita, do terreno que menciona, situado no Município de
Osasco, Estado de São Paulo
- publicano no D. O. de 10
de junho de 1975
75.832 - Decreto de 9 de junho de
1975 - Dispõe sobre a criação
de funções integrantes das Categorias Direção Intermediária,
Código DAI-11l, e Assistência
Intermediária, Código DAI-112,
do Grupo Direção e Assistência
Intermediárias, Código DAI-110,
do Quadro Permanente do Ministério do Exército, e dá outras
providências _ Publicado no
D.O. de 11 de junho de 1975
75.833 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Cria Organização Militar e dá outras providências
- publicado no D. O. de 10
e retificado no de 12 de junho
de 1975
75.834 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Aprova o Regulamento para o Centro de Sinalização Náutica e Reparos "Almirante Moraes Rego" - Publicado no D.O. de 10 de junho de 1975
75.835 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Renova por 10 (dez)
anos a concessão outorgada à
Rádio
Capibaribe do Recife
S.A., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na
Cidade de Recife, Estado' de
Pernambuco publicado no
D.O. de 10 de junho de 1975
75.836 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - Renova por 10 (dez)
anos a concessão outorgada à
Rádio Difusora do Lavrador
Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na
Cidade de Campos, Estado do
Rio de Janeiro - publicado no
D.O. de 10 de junho de 1957
75.837 - Decreto de 9 de junho
de 1975 - outorga concessão
à Rádio Mulher Ltda., para
estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo
Publicado no D.O. de 10 de
junho de 1975
75.838 - Decreto de 19 de junho
de 1975 _ -Declara a cdndição
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junho de 1975
245
'15.839 - Decreto de 10 de junho
de 1975 - outorga à Centrais

!Elétricas de Goiás S. A.
CELG concessão para transmitir e distribuir energia elétrica
no Município de Píum, no Estado de Goiás, revoga decreto e
dá outras providências - Publicado no D.O. de 11 de junho
de 1975
245

75.840 - Decreto de 10 de junho
de 1975 _ Concede a Athayde

Soares, firma individual, o direito de lavrar mármore no Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espirito Santo - publicado no D. O. de 11
de junho de 19'15
246

a transposição e a transformação de cargos para Categorias
Funcionais do Quadro Perrnanente do Hospital dos Servidores do Estado _ HSE, do Instituto de Previdência e AsSIStência dos Servidores do Estado - IPASE - Publicado no
D.a. de 16 de junho de 1975 251

75.846 - Decreto de 11 de junho
de 1975 _ Extingue Delegacias

Estaduais da Indústria e do Comércio do Ministério da Industría e do Comércio e dá outras
providências - Publicado no
D. a. de 12 e retificado no de
17 de junho de 1975
252
75.847 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Dispõe sobre inclusão

de servidor no Quadro único
de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dá
outras providências - publicado no D.O. de 12 de junho de

75.841 - Decreto de to de junno
de 1975 _ Estabelece normas

24~1

1973
252
75.848 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Autoriza estrangeiros

a adquirirem direitos sobre os
terrenos que menciona - Publicado no D.O. de 12 de junho de

1975
253
75.849 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Concede reconheci-

junho de 1975
250
75.843 - Decreto de 10 de junho
de 1975 - Autoriza o Ministro

da Fazenda a conceder a garantia da União para operação
externa que menciona - Publtcada no D. a. de 11 de junho

de 1975
75.844 - Decreto de 11 de junno
de 1975 - Renova por 10 (dez)
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75.845 _ Decreto de 11 de [unnn
de 1975 - Altera o Anexo 111
do .Decreto nc 75.558, de 3 de
abril de 1975, que dispõe sobre

de Militar ao corpo de Bombeiros do Estado do Rio de J aneírc e dá outras providências
publicado no D. O. de 11 de

para a fixação da lotação do
Grupo - Magistério e dá outras
providências - Publicado no
D. a. de 11 e retificado no ae
17 de junho de 1975
75.842 - Decreto de 10 de junho
de 1975 - Renova por dez (10)
anos a concessão outorgada a
Rádio Capixaba Limitada, para
executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na Cidade de Vltórta, Estado do Espírito Santo
Publicado no D.a. de 11 de
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250

anos a concessao outorgada à
Rádio Alvorada de Londrina Ltmitada. para que a Fundaçac
Mater et Magfstra de Londrina
passe a executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Londrma
Estado do paraná, sob a deno~
mínação de Rádio Alvorada de
Londrina _ Publicado no D. a.
de ,12 de junho de 1975
251

mento ao curso de Turismo da
Faculdade de Turismo do Morumbi. mantida pela Organização Bandeirante de Tecnologia
e Cultura, com sede na Cidade de São paulo, Estado de São
Paulo - publicado no D.a. de
12 de junho de 1975
254
75.850 - Decreto de 11 de junho
de 1975 _ Autoriza o funcionamento do curso de Letras, da
Faculdade Níteroiense de Educação, Letras e Turismo, mantida pela Associação Educacional Plínio Leite, com sede na
Cidade de Niterói. Estado do
Rio de Janeiro _ Publicado no
D. O. de 12 de junho de 1975 254
75.851 - Decreto de 1 Ide junho
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Zootécnia
da Universidade Federal de
Santa Maria, Estado do RiO
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Grande do Sul _ Publicado no
D. O. de 12 de junho de 1975 254
75.852 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Concede reconheci-

mento aos cursos de História
e de Formação de psicólogos da
Faculdade de Humanidades Pe-

dro II, mantida pela autarquia
"colégio Pedro II". vinculada
ao Ministério da Educação e
cultura, com sede na Cidade
do Rio de .Paneiro, Estado do
Rio de Janeiro _ Publicado no

D.a. de 12 de junho de 1975 25f>
75.853 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Matemática
da

Universidade

Federal

do

Acre, com sede na Cidade de

Rio Branco, Estado do Acre Publicado no D. O. de 12 de
junho de 1975
255
75.854 - Decreto de 11 de junho

de 1975 - Concede reconnectmenta ao curso de Engenharia
de produção da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D. O. de
25e.
12 de junho de 1975
75.855 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia
da Faculdade de Educaçaol'1.
ratdnínga, mantida pela Sociedade de Ensino Piratininga,
com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo Publicado no D.a. de 12 de
junho de 1975 .......•........ 256
75.856 - Decreto de 11 de junho
de 1975 _ Concede reconhecimento ao curso de História da
Faculdade de Ciências e Letras
Plínio Augusto do Amaral, mantida pela Fundação Educacional
de Amparo, com sede na Cidade de Amparo, Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 12 de junho de 1975 256
75.857 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Administração, de Ciências Contábeis e
de Ciências, da Universidade
Federal de Alagoas, com sede na
Cidade de Maceió, Estado de
Alagoas - publicado no D. O.
de 12 de junho de 1975

256

PÃes.
75.858 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - concede reconhecimento do curso de Pedagogia
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Castro Alves",
mantida pelo Instituto de Ensino Superior "Castro Alves" -IESCA, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo _ Publicado no D. O. de 12
"..... 257
de junho de 1975
75.859 - Decreto de 11 de junho
de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Engenharia
Mecânica da Escola de Engenharia Industrial de São José
dos Campos, mantida pela Associação Joseense de· Ensino,
com sede na Cidade de São
José dos Campos, Estado de São
Paulo - Publicado no D. o.
de 12 de junho de 1975
257
junho
75.860 - Decreto de 11 de
de 1975 - Fixa o fator de reajustamento salarial relativo a
junho de 1975 _ publicado no
D. O. de 15 de junho de 1975 257
75.861 - Decreto de 1-3 de junho
de 1975 - Altera o Decreto
nv 74.092. de 22 de maio de
1974 - publicado no D.O. de
16 de junho de 1975
258
75.862 - Decreto de 13 de junho
de 1975 _ Reduz alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados
Publicado no
D. O. de 16 de junho de 1975 .. 258
75.863 - Decreto de 13 Ce junho
de 1975 - Abre ao Ministério
do Exército o crédito suplementar de Cr$ 680.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento Publicado no D. O. de 16-6-75 258
75.864 - Decreto de 13 de junho
de 1975 Abre ao Ministério do Trabalho, em favor da.
Secretaria-Geral - órgãos Regionais do Trabalho, o crédito
suplementar de
.
Cr$ 20.480.900,00 para reforço
de dotação consignada .rro vigente Orçamento - Publicado
no oo. de 16-6-75 ..•....... 259
75.865 - Decreto de 13 de junho
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Educaçac
Artística da Faculuade de Música, mantida pela Assocíação
Instituto Musical, com eede na
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cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo - Publicado no D.O.
de 16-6-75 .
260
75.866- - Decreto de 13 de junho
de 1975 - Concede reconhecimento à área de Técnicas Prafi'3sion:üs dos Esquemas I e 11
do -Curso de Professores para
as Disciplinas de Formação Espeotaí. no Ensino de 29 grau
da Paculdace Nlteróíense de
}l'ormação de Professores, com
sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 16-6-75.. 260
75.867 - Decreto de 13 de junho
de 1975 - AutorIza o runcronamento do curso de Direito da Faculdade de Direito Prof. MIlton Campos, mantic'à pelo Centro Educacional
de Formação Superior, com
sede na cidade de Belo Horlaonte, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de
16-6-75 . . ..... ,.............. 261
75.86R - Decreto de 13 de junho

de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Estudos
Sociais e Ciências Biológicas da
Faculdade- Católica de FIlosoüa.. Ciências e Letras de Bagé,
mantfc'a pela Fundação Attila
'raoorõa, com sede na cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande .do Bul ..,...- Pub . no D.O.
de

16-6-75

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

261

e

D.a. de 16-6-75

Pub. no D.a. «c 17-6-75 ...
75.872 - Decreto de 16 de junho de 1975 - Declara de utiIidade pública, para fins de

262

desapropriação, terrenos
necessários à construção de
subestação denominada "Uruguai", da Light - Serviços de
Eletricidade S.A _, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro - Pub. no

D.a. de 17-6-75

263

75.873 - Decreto de 17 de junho
ele' 1975 - Regula os valores
da Gratificação de
Servíço
Ativo, da Diária de Alimentaçao, da Indenização de Representação, da Indenização de
Moradia, os requisitos para recepção da Indenização de
Compensação Orgânica, referentes ao deslocamento em
Aeronave Militar, a Gratífícaçao e a Ajuca de Custo referentes
Localidade Especial.
- Pub. no D.O. de 17-6-75 264
75.874 - Decreto de 17 de junho
rre 1975 - Declara de utilidade
pubhca, para fins de desapropriação, áreas de terreno situadas no MunicipIo de Itaju,bá
~ MG, necessárias à expansão _ do "Campus" da Escola
,Ei'ederál de Engenharia de .rtajubá. Pub. no D.O. de
ã

'/5.869 - Decreto de 13 de junho
de 1975 - Dispõe sobre a crtacão de funções de confiança
a reclassificação de cargos
em comissão e a transformação de funções gratificadas em
funções de confiança para
a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior ú'a Tabela Permanente. da Uni verdaoe Federal de JuIz de Fora,
e dá outras providências. Pub. no D.O. de 17-6-75 .. 261
75.870 - Decreto de 13 de junho de 1975 - A:utoriza FUR~
NAS - Centrais Elétricas SiA
a ampliar a Usina Nuciear Almirante Alvaro Alberto e dá
outras providências. - Pub. no
75.871 - Decreto de 16 de junho
de 1975 - Altera o Decreto
nv 71.848, de 16 de fevereiro
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de 1973, que regulamenta para
o Exército, a Lei nv 5.821, de
10 de novembro de 1972. -

262

18-6-75 .

266

75.875 -

Decreto ele 18 de junho
oe 1975- Renova por-10 (dez)
anos a -concessão outorgada à
Rádio Clube Paranaense Ltda.,
para que a Rádio Dlfusora de
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DECRETO N9 75.543 -

DE

1

DE ABRIL DE

1975

Abre ao Ministério dos Transportes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento,
o crédito suplementa7 de crs 1.332.384.800,00, para reforço à~ dotações

connonaaae no vigente orçamento.
o Presidente da Repúhlica,

usando da atribuição que lhe eonrere o artigo 81, item IH, ria consntuícão,
e da autorização contida no artigo 6.° da Lei TI." 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. L" Fica aberto ao Mmístérío dos Transportes e ao Fun.to Nacicnal
de Desenvolvimento, em favor da Secretaria Geral - Bntídades Supervlsíonadas e Recursos sob Supervisão de Ministério dos Transportes, o crédito
suplementar no valor de Crg 1.332.384.800,00 (um bilhão, trezentos e trinta
e dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e oitocentos cruzeítos) , para
reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 27.00 e 29.00,
a saber:
PIWGIt1ti\1A DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
2700 MnnSTERIO DOS TRANSPORTES
2703 Secretaria. Geral - Entidades Supervisio-

nadas
crs

2703.16885312.921 AtiVIdades a Cargo do Departamento Nacronal de Estradas de Rodagem
4.3.3.0 Auxílios para Obras Públicas..............
4.3.4.0 Auxílios para Equipamentos e Instalaçôes.
2900 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
2905 Recursos sob Supervisão do Ministério dos

1,00

258.159.000
72.928.000

'transportes

2905.16080332.924 Atívírtades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
~{.2.7.2 Entídac.ea Federads
08 Diversas. .
4.3.7.1 Entidades Federais
01 Auxíüos para Amortização da Dívida eúbJica Interna .. ;...........................
2905.16080342 924 Atdvrdades a Cargo do Departamento Nacional ae Estradas de Rodagem
3.2.7.2 Entidades Federais
08 Divcná,f.
4.3.7.1 Entidades Federada
02 Auxílios para Amortização da Dívida Públi-

ca Externa ..

3.01.:0.000
189.285.000

29.2.000.000
229.196:,000

4
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c-s
2905.16880212.924 Atividades 9 Cargo do Departamento Nacional de rsstceaas de Rodagem
3.2.7.2 Entidades Federais
03 Outros Custeies .
08 Diversas
.
4.3.4.0 Auxílios para Equipamentos e tnstalacões
4.3.5.0 Auxílios para Material Permanente
.
2905.\6880242.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
3.2.7.2 Entidades Feã.erais
03 Outros Ousteioa
.
2905.16882172.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
3.2.7.2 Entidades Federais
03 Outros Custeios .. ,
.
2G(J5 .16855312.924 Atividades a Cargo do Departamento Na< •••••••••••••••••••••••••

l.CO

167.205.000
2.815.000
44.693.800
9.575.000

16.370,000

4.000.000

cional de Estradas de Rodagem

3.2.7.2 Entidades Federais
03 Outros Custeios
4,3.3.0 Auxílícs rara obras Públicas

.
.

17.158.000
26.000.000
1.332.384.800

TOTAL

Detalhamento do Proçrama de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados

2700 MIN1STÉRIO DOS TRANSPORTES
2703 Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
2703.16885312.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.........

11 Taxa Rodoviária única
2900 FUNDO NAC10NAL DE

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

331.087.000
331.087.000

DESENVOLVI-

MENTO

2905 Recursos sob Supervisão do Ministério dos
2905.16080~132.924

Transportes
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem..........

04 Imposto nníco sobre Lubrificantes
c
Oombusbíveis Líquidos e Gasosos.........
2905.16080342.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Imposto Duico sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
2905.16880212.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem...........
04 Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos.........
2905:16880242.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

192.285.000
192.285.000
521.196.000

0-1

untco sobre Lubrificantes e
COmbustíveis Líquidos e Gasosos ..... '-.. ,
2905.16882172.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Ectradas de Rodagem

521.196.000
224.288.800
224.288.800
16.370.000

04 Imposto

16.370.000

".000.000
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crs
04 Imposto único sobre Lubrtncantes e
Combustiveís Líquidos e Gasosos
.
2905.16885312.924 Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
.
04 Imposto

único sobre Lubrificantes
Combustíveis Liquidas e Gasosos

1,01)

4.000.000
43.158.000

e
.

43.158.000

TOTAL

1.332.384.800

Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente or-

çamento aos subanexos 27.00 e 29.00, a saber:

programa de Trabalho e Natureza da Despesa

2700

MINISTÉlRIO DOS TRANSPORTES

Entidades super-

2703 Secretária-Geral visionadas

Projeto 2703.16885311. 924
4.3.3.0 Auxílios para Obras Públicas
2900

FUNDO NACIONAL
MENTO

331.087.000

DE DESENVOLVI-

2905 Recursos sob Supervisão do Ministério dos

Transportes
Atividade 2905.16080332.924
4.3.7.3 Entidades Municipais
01 Auxílios para Amortização da Dídda PÚblica Interna . .
Atividade 2905.16080342.924
4.3.7.3 Entidades Munícípaís
02 Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa
Atividade
4.3.6.0
Projeto
4.3.3.0

151. 504.000

182.196.000

2905.16880212.924

Auxílios para Inversões Financeiras .....

1.500.000

2905.16885311.924

Auxílios para Obras Públicas

666.091.800
1. 332.384.800

TOTAL.

Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculados

2700

MINISTÉlRIO DOS TRANSPORTES
2703 Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Projeto 2703.1683';311. 924 . .
,
11
2900

Taxa Rodovlária única
FUNDO NACIONAL DE
MENTO

331. 087. 000
DESENVOLVI-

2905 Recursos sob Supervisão do Ministério dos
Transpor tes
Atividade 2905.16080332.924 . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . .
04 Imposto

único sobre Lubrificantes
Combustíve-is Líquidos e Gasosos

Atividade 2905.1608iJ342.924

331.087.000

,

e
.
.

151. 504.000
151.504.000
182.196·2°0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

6

CrS 1.00
04 Imposto Ul1lCO sobre Lubrificantes e
Combustíveis Liquidas e Gasosos ."......
Atividade 290fi .16880212.924 . .
O<

•

•

•

•

•

..

•

•

•

04 Imposto trrucc sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 290fi.16B8f311.924 . .
04 Imposto

011ico sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gascsos
TOTAL.

."4"

•

•

182.196.000
1. 500.000

•

e

1.500.000
666.097.800

e

666.097.800
1.332.384.800

•••••••••••••.•••••••••••

Art. 8° Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo IH da Lei OrçamentárIa
em curso, sofrerá as seguintes alterações:
fllple1ne,ntando
programa de Trabalho

570() MINISTÉhlO DOS TRANSPORTES
5704 :8epartamer:to Kacional de Estradas de Rodagem
.
5704.16080332.027 Amortização e Encargos de Financiamento
5704.16080342.027 Arr:ortização e Encargos de Financiamento
5704. 1688ü.31.3 215 fl.dmimstra"áo E' Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
.
5704.10380242.010 Manutenção de; Centro de processamento
de Dados ::> Ir.formações
.
5704.16882172.023 Cacapítação de Recursos HUmanos
.
Conservação
(k
Rodovias
e
Assistência
ao
5701.163ôJ31J.21G
Usuário
.

40.781.000
339.000.000
222.788.800
66.370.000
4.000.DOO
o7ci.245 000
997.184.800

Detalhamento do Programa ao Tvabcdho à Conta de Recursos Vinculados

6704 Departamento Nacional de Estradas de Ror\agem
5704.16080332. 027 Amortízaçãc e Enoorgos de Financiamento

40.781.000

04 Imposto 'C'nico sobre Lubrificantes
e
oombust/veís Líquidos e Gasosos
.
nu"!' 16(d0342.02', A,nort.izd,('áo e Encargos de Financiamento

40.781.000
33!l 001 aOJ

',r.lCO
sobre Lubrírícantes
e
Comou;:;ti' eis Líquidos e Gasosos
5704.16880212.215 Administração' e Coordenacão da Execução do Plano Nacional de Viação.......

r:4 I::':lpvst:,

04 Imposto

Dl1ico

sobre

Lubriricantes

e
.
570·1. 16880242. OI!' Manutencao di Centro de Processamento de )id()~ (' Informações
.
04 Imposto cnico sobre Lubrlticantes
e
Combustívels Líquidos e Gasosos
.
5704.168821 n. 023 C~ pacítaçâo dó Recursos Humanos
.
Combustíveis Líquidos e Gasosos

0'1

im:"'0sto únicc sobre Lubríttcantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos

222.788.800
222.788.800
222.788.800

16.370.000
4.000.000

e
• 4.000.000

ATOS no PODER EXECUTIVO

5704; 16885312,216

7

Conservação oe Rodovias e Assistência ao
Usuário. ,
,.,""'.""

04 Imposto tjnico sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Líquidos e Gasosos .... , ....
11 Taxa. rtodovtana única
TOTAL . .

ors 1,00
374,245.000

43.158.000
331. 087.000
997.184.800

Cancelando
Programa de Trabalho
5701:

MINISTf:hIO DOS TRANSPORTES

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projet-o
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projete

5704.16885311 164
5704.16a85311.]66

.
.

5704.16385311.714

115.000.000
72.200.000
55.900.000
58.699.000
18.000.000
83.300.000
11. 500. 000
31. 587.000
20.598.800
23.400.000
22.000.000
15.100.000
8.000.000
24.000.000
31. 200. 000
46.000.000
9.900.000
26.000.000
5.000.000
57.000.000
5.400.000
14.000.000
17.000.000
15.000.000
12.200.000
159.600.000
24.900.000
14.700.000

TOTAL . .

997.184.800

,

,

5704.16885311.169
5704.16885311.178
5704.16B85311.186

.
.

.

"

.

570416885311.187
5704.16885311.192
5704.16885311.193
5704.18885311, ] 95
5704.16885311.]97

5704.16885311.198
5704.]6885311.201
5704.1688531].206
5704.1ôS85311.~lC

5704.16885311.227
5704.1Ef8531122f
5704.16885311.22(·
5704.16885311.231
5704.16885311.232

5704.1688531l. 233
570~.1683531.1 235
5704.16885311 238
5704.1688531124S
5704.16885311.250

..........

~

.. ,

.

5704.16885311.251

3704.168852il.252

5704.]6885311.47~

Detalhamento do Programa de Trobtünc à Conta de Recursos Vinculados

5704

Departamento
Rodagem

Nacional de

Estradas de

Projeto 5704.16885311- 164 . .
11 Taxa Ro)dovjâr~a única
Projeto 5704.16885311.166
04

115,000 UOO
,

,.....

'úníco sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
,.,.

115,000.000
72.200.000

Impost

Projeto 5704 . 1688fi311 . ~ 6P . .

.

72.200.000
55.900.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO

04 Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5704.16885311.178 . .

e Cr$ 1,00
55.900.000
58.699.000

04 Imposto Úl"...ico sobre, Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5704.16885311.186 . '. •

e
.
.

58.699.000
18.000.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes
<3
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
projeto 5704.16885311.187 . . •.•.................

18.000.000
83.300.000

G4

Imposto únko sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
Projeto 5704.16885311.192 . . .
; ..
04 Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquídos e Gasosos
5704.16885311.193

83.300.000
11.500.000

e

Projeto

.
.

11.500.000
31.587.000

11 Taxa Rodoviária única
Projeto 5704.16885311. ]95 " -, .

.
.

31.587.000
20.598.800

e
.
5704.16885311.J97 • . . ............•.......

20.598.800
23.400.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5704.16885311.197
........•...............
Projeto 5704.16885311.198 . • .
.

23.400.000
22.000.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Liquidas e Gasosos
Projeto 5704.16885311.201

e
.
.

22.000.000
15.100.000

e
.
5704.16885311.206 ....•...................

15.100.000
8.000.000

04 Imposto

único

sobre

Lubrificantes

Ccmbustdvels Liquidas e Gasosos

Projeto

04
Projeto

Imposto

'úníco

sobre

Lubrificantes

Combustíveis Líquidos e Gasosos

04 Imposto 'único sobre Lubrificantes
Combustíveis Liquidas e Gasosos
Projeto 5704.16885311.210 . .

04 rmrosto

(mico

sobre

Lubrificantes

Combustíveis Líquidos e Gasosos

e
.
.

8.000.000
24.000.000

f~

.
.

24.000.000
31.200.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes
,';
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Projeto 5704.16885311.229
......••...............

31.200.000
46.000.000

Projeto

5704.16885311.227. .

04 Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Proj eto 5704.16885311. 230 • •

e
.
.

46.000.000
9.900.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5704.16R85311.231 • .

3
.
.

9.900.000
26.000.000

04 Imposto 'cctco sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5704.16885311.232

e
.
.

26.000.000
5.000.0oa

--...--- ..

~--

ATOS DO PODER EXECUTIVO

nníco sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos

04 Imposto

e

.

Projeto 5704.16885311.233 . .

.

04 Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Liquidas e Gasosos
Projeto 57D4 . 168853J.1.235 .

.

e
.
..

04 Jmpc sto
Projeto
N
Projeto

único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos

e

5704.16885311.238

.

Ir.1f"· .sto

único sobre Lubrificantes
Oombustiveis Liquidos e Gasosos

e
.

5704.16885311.245

.

.

único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líqüidos e Gasosos

04 Imposto

Projeto 5704.16885311.250

57.000.000
5.400.000
5.400.000
14.000.000
14.000.000
17.000.000

e

.
..

único sobre Lubrificantes
Combusttvets Líquidos e' Gasosos

e
.

5704.16885311.251

.

04 Imposto
Projeto

crs 1,00
5.000.000
57.000.000

04 Imposto

único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos

17.000.WO
15.000.000
15.000.000
12.200.000

e

Projeto 5704.16885311.252. .

12.200.000;
159.600.000

11 Taxa Rodovíárfa única
Projeto 5704.16885311.476 . .

159.600.000·
24.900.000

11 Taxa Rodov.árla única
Projeto 5704.16885311.714 . .

24.900.000'
14.700.000

04 Imposto

·enica sobre Lubrificantes
Combustíveis Liquidas e Gasosos
TOTAL.

e
.

14.700.00a
997.184.800

.

Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfc ,
Brasília, 1 de abril de 1975; 1540 da Independência e 870 da Repúblíca ,
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique stmoneen
Dyrc~u Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.( 75.544 -

DE

1

DE

ABRIL

DE

1975

Aàre ao Ministério dos 'I ronsportes, em favor do Departamentn Nacional de
Estradas de Rodagem, o c;~td.ao suplementar de Cr$ 415.555 200.00, para:
reforço de dotações consignada!: no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 1I1, da Constlbuiçãc, e
da autorização contida 110 artigo 6 c da Lei n.v 6.187, de 16 de dezembro de

1914,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aberto ao Minfstérto dos Transportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar no valor-

10

AIOS

DO PODER EXECUTIVO

de Cr$ 415.555.200,00 (quatrocentos e quinze milhões, quinhentos e cínqüenta e cinco mil e duzentos cruzeiros) , para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 67fJO, a saber:
Cr$ 1,00
PROC;RAMp. DE TRABALHO
5700

MINISTJ1:R JO DOS TRANSPORTES

5704 Departamento Nacional de

Estradas de

Rodagem
.5';04 .16385311.161

Desaproprtaoõss- e Indenizações de Imóveis
BR-020:,242 aO/BA Brasílía-Ibctll'ama . . '
.
5704.16885311.172 BR-OGO - Brasflía-Pronteíra com o Paraguai
.
5704.16885311.17:5 BR-070-174 -- DF-GO-MT-Brasília-Cuiabá5704.16r.85311.167

Cáceres-vnnena

.

6704.16885311.181 BR-101-2350-SE-Acesso ao Porto de Aracaju
.5704.16885311.194 BR-146·491 - MG - Poços de Caldas-São
Sebastião do Paraíso
.
5704.16885311.195 BR-153 - Marabá-Aceguá ., .
5704.16885311.199 BR-1~3:- São rl'liguel D'Oeste-Fronteira
com Suríname , .. ,
.
5'i04 16885311.203 BR-230 - Cabedelo-Benjamim Constant .
5704.16885311.204 BR-235 -- Aracaju-Cachimbo
.
5704.16885311.208 BR 207- Leopoldína-Porto Murtdnho
570·1: 16885311.211 BR-:?;82 - P'lorianópolís-São Miguel D'Oeste
".'5704.16885311.213 BR-285 - RS - Araranguá-São Bcrja
.
5704.16885311.214 BR-290 _. Osórlc-Uruguaiana
.
,5704.16885311.215 BR-293 --' Pelotas-Uruguatana
.. _
5704.16385311.217 B:R··316 - Belém-Maceió
.
5704.10885311.222 BR-32<+·- Balsas-Salvador
.
5704.16885311.225 BR-354 - Cristalina-Engenheiro Passos ..
5704.16385::\11.226 nR-363 .- FN - Baía de Santo AntonioAlto da Bandeira
.
5704.16885311.227 BR-364 -'" Limeira-Fronteira com o Peru.
5704.16885311.?28 BR-::':G5 -- Montes Claros-Canal de São Stmão. .
.,
.
5704.16885311.235 BR-392 - R-io Grande-Fronteira com a Argentina . .
.
5704 16885311.235 BR-407·- Pirípfrl-Anagé (BR-116)
.
.
5'704. '113885311.241 BR-4'.2'? - Currais Novos-Pombal
5704.16885311.243 HR-4fJ7-W3 - PR ~ Guaíra-Toledo-Cascavel
."
.
~701.1688G311. 713 Estudos 8 Projetos para o Sistema Rodoviário . .
.
5704.UIS85311.714 E 'c ecução de Obras Rodoviárias de Emergência
..................•................
5704.16885313.053 BR-25J - Ilhéus-Cuiabá ...•..............
5704.16885313.054 BR-40ô - RN - Macau-Natal
.
.
5704.16885313.055 BR-418 - Caravelas-Teóftlo Otoni
'I'otaí

30.000.000
1.900.000
4.90D.OGO
1.900.000
700.000
13.900.000
9.800.000
6.600.000
14.926.000
3.000000
8. DOO .(100
22 900.000
4.500.000

u.soo.cee

4.1J.900.GOO

1l.800.000
3.000.000
9~'O ,000
1.000.000
4.100.000
15.900.000

25.000.000
900000
3.800.000
1. 700 .000
4~.301.200

98.928.000
1.500.000
bOO.llOO
4.500.000
415.555.200

DETALHAMENTO no PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
V IPCU1·AD05
,5704 16885311.161

Desapropriacôcs e Indenizações de Imóveis

30.000.000

04

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquídcs e Gasosos
.
BR-·020-242 -' GO-BA Brasíüa-Ibotlrama
.

30.000.000

'5704.16885311.167

1.900.000

ATOS

11

DO PODER EXECUTIVO

c-s 1,00
1.90"-000

11 Taxa Rodoviarf a única
.
5704.16885311.172 BR-060 -- Brasília-Fronteira com o Para-

guai.

.

11 Taxa Rodovíárla única
.57(14 16885311.175 - :FR 070·174 - DF-GO-MT -

Cuiabá- Cáceres-Vünena . .

.

'1,900 000

.
Brasília.

4,900,000
1.\lDO 000

Imposto (mico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
5704.16885311.181 BR-I01-235 -- SE - Acesso ao Porto de
Aracaju . ..

1.900.000

11 Taxa Rodovíárta única
.
.5704.16835311.194 RR-146· 491 - MG - Poços de Caldas-Sã')

700 000

04

Sebastião do Paraíso

'i'Qo.OOO

.

13.9QO,000

11 Taxa Rodoviária única
.
.5704.16885311 195 BR-153 - Marabá-Aceguá ••..............

13.900.000
9.8Q0.OOO

11 Taxa Rodoviária única
.
.5704.16885311.199 BR-163 -- São Miguel D'Oeste-Fronteíra
com Suríname
.

9,800.000
6.600.UOO

04 Imposto trntcc sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquídos e Gasosos
.
5704.16835311 203 BR-230 - Cabedelo-Benjamirn Constant .

14 .92G 000

Imposto untco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos, e Gasosos
.

14.926,000

04
571)4.16~S531l

204 BR-235 -

Aracaju-Cachimbo

.

Jmpr-sto untco sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
5704.16885311.208 BR-267 - Loopoldína-Porto Murtinho
.

6.000 000

3.00(\.000

04

04

Com.
Ficríanópclía-Sâo Miguel D'Oeste

8.900.000

Imposto Uníco sobre Lubrificantes e

bustíveis Líquidos e Gasosos
5'704: ifi885311.211

3 .Ol~O .000

BR-·282 -

11 Taxa Rodoviária única
5704.16885311.213 BR-285 .-- H& - Araranguá-São Borja

.

8.9UO.000
22.90().000

.

22.900,000
4.50G.OüO

04 Imposto 'único sobre Lubrificantes e
bustíveis Liquidas P. Gasosos
5704.16885311.214 BR-290 - Osôrto-Uruguaiana

Com.
.

14.900.000

Imposto j.rníeo sobre Lubrificantes e
bustíveis Ltquídos e Gasosos
'5704.1f.i8P5311.215 BR-293 - Pclotas-Uruguaiana

Com.
.

14 900 (100
49.900.000

04

04

Imposto un'ro sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

4.500.000

.

49.900.000
11.800.000

.
.

11.800.000

11 Taxa Rodoviária única
.
:57U4.16385311.225 BR-354 - Críatalina-Engenheiro Passos ..

8.000.000
900.000

5704.16885311.217 BR-:H6 -

Belém-Maceíó

11 Taxa Rodoviárie única
.5704.16885311. 222 BR-324 -- Balsas-Salvador

;

8.000.000

----r·--

12

\.TOS

DO

PODER

EXECUTIVO

crs 1,00

04 Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquido') e Gasosos
.
5101.16885311.226 BR-363 -- FN -

Alto da Bandeira

900.000

Baia de Santo Antonio-

.

1.000.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes e Comeuetrvets Líquidos e Gasosos
.
5704.16885311.227

BR-364 -

1.000.000
4.100.000

Límeira-Fronteíra com o Peru.

11 Taxa Rodoviária única
0.0

••••

0.0

0.0

4.100.000

.

5704.16885311.228 BR-365 - Montes Claros-Canal
Simão ••

de

São

•••••••••••••••••

15.900.000

',

04 Imposto único sobre Lubrificantes e com .
bustiveis Líquidos e Gasosos ............•..
5704.16885311,235 ER- 392 -

gentína

Rie Grande-Fronteira com a Ar-

;

11 Taxa Rcdovíárla única
5704.16685311.236 BR-407 -

Píripirí-Anagé (BR-116)

11 Taxa Rodoviária única
5704.16885311.241 BR-427 - Currais Novos-pombal

15.000.000

.

25.íJOO.OOQ

.
.

25.000.000
900.000

.
.

900.000
3.800.000

04 Imposto untcc sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
5704.16885311.243 BR-467··163 _. PR - Guaíra-Toledc-Caavel
.
04 Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
5704.16885311. 713 Estudos e Projetos para o Sistema Rodoviário
.

3.300.000
1. 7"0.000
1.·IUO.OVO
48.301.200

04 Imposto untco sobre Lubrificantes e Combustíveis L1quidcs e Gasosos
.
5704.16885311. 714 Execução de Obras Rodoviárias de Emergência . .
.

98.D28.000

11 Taxa Rodoviária única
5704.16885311.053 BR-251 - Ilhéus-Cuiabá

.
.

98.928.000
1.500.000

04 Jir posto único sobre Lubrificantes e
bustíveís Líquidos e Gasosos
5704.16885313.054 DR-406·- HN - Macau-Natal

Com.
.

1.500.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes e
bustíveis Líquidos e Gasosos
5704.16885313.055 BR-418 - Caravelas-Te6filo Otoni

Com.
.

500.000
4.500.00()

04 Imposto DuíCQ sobre Lubrificantes e
bustíveis Liquides e Gasosos

Com.

4.500.000

Total . .

43.301.200

500.000

~15. 555.200

ATOS

13

DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 5700, a saber:
PROGRAMA DE TRABALHO
5700 MIN1ST';;Ji.IO DOS TRANSPORTES
5704 Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

Projete

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

Projeto
Projeto

Projeto

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

Projeto
Projete
Projeto

5704.11.3885311.031
5704.16885311.165
5704.16885311.16E
5704.16885311.167
57D4.16885311.1f.8
5704.16885311.16f1

57D4.Hi8~531L17r,

5704.16885311.171
b7D4.16885311.172
57D4.16885311.17t.:
5704.16885311.176

_

.'

.
.
.

.'

.
.

.

5704.16885311.17~

50704.16885311.178
57D4.1e~853tl.17S

.
.
.
.
.
.

'

.

.

5704.1(j885311.18fl. .
.
5704.16885311.181
.
5704.16885311.182
.
5704.16885311.183
.
5704.16885311.11:14
..
5704.168353J.1.. ]85
.
5704.168e5311.186
.
5704.16385311.187
.
5704.16285311.183
.
5704.16885311.189
.
5704.16885311.19(1
.
5704.16885311.193
.
..
m04.16885311.195
5704.168853l1.20e
.
5704.1fi835311.20:!
.
570416885311.20ro
.
1)704.16885311.207
.
5704.16885311.20g
,
.
5704.163B5311. 210
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
5704.16885311.211
.
5704.16885311.212
.
5704.168e5311.216
.
5704.16835311.217
'
.
5704.36885311.21&
.
5704.]68853J1.219
.
5704.16885311.220
.
5704.16885311 221
..
5704.16885311.222 . .
.
5704.lfj8fJ5311.223. .
.
5704.16885311.229
r
..
5704 .1ê885311. 2t1l
.
5704.16885311.232,
.
5704.16885311.236
.
5704.16835311.240
..
5704.16885311.247
.
5704.16885311.249
.
5704.16885311.476
.
5704.16885313.051
.
5704.16885313.052
.

Tota! . .

crs 1.00
1.000.000
100.000
12.900.000
100.000
15.000.000
3.500.fJOO
100.000
2OO.ÜO~

200.000
100.000
23.900.000
2.900.000
16.001.000
5.100.000
100.000
1.100.000
100.000
2.000000
4.200.000
100.000
14.POO.000
55.840.000
100.000
100.000
100.000
13.313.000
78.301 2ÜO
100.000
900.000
24.500.000
100.000
4000.0CO
35.000.000
100.000
9.900.000
100.000
16.200.000
9.900.000
100.000
2.000.000
5.000.000
10.100.000
19.000.000
3.900.000
3.900.000
4.900.000
100 000
100.000
5.000.000
2.900.000
5.000.000
400.000
400.009

4,15.555.280
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c-s 1,00
DETALHAMENTO DO PROGRAMA PE TRA,BALHQ A CONTA DE
RE<.::UHSOe VINCULADOS
Projeto

5704.16B85311.03! . .

1.000.000

04 Imposte único sobre Lubrificantes €
Combustíve.ís Líquidos e Gasosos
.
Projeto

5704.1688531l.16~

. .

LOOO .000
100000

.

04 Imposto único sobre LubriHcantes·.,
Combustíveis Liquídos e Gasosos
.
Projeto

5704. J 688$~J..i .16€- . .

11 Taxa Rodoviária Onica
Projeto 5704.16885311.16'1 . .

,

·,0(.000

.

12.900.00a

.
.

12.900.000
100.000

04 Imposto untco sobre Lubrificantes,~
Combuatívcía Líquidos e Gasosos
.
Projeto

5704.16885:H1.16~

. .

100.000
15.UOO.000

.

04 Imposto rrníco sobre Lubrificantes e
Combustíveis Ltquídos e Gasosos
.
Projeto 5704.16B85311.169 . .
.

11 Taxa Rodoviária única
Projeto 5704.1'3885311.170 • .

.
.

04 Imposto C:::dco sobre Lubrificantes ';J
Combusttvets Líquidos e Gasosos
.

Projeto 5704.1ü885311.171 . .

.

04 Imposto 'Oníco sobre Lubrificantes e
Coml.ustíveis Líquidos e Gasosos
.
11 Taxa Rodoviária única
.
Projeto 5704.16885:HL172
.

04 Imposto trntco sobre Lubrificantes e
Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
Projeto 5704. J(jSe531L 17<1 . .
.
11 Taxa Rodoviária única
Projeto 5704.16885311.1~'f . .

.

:,5.000.000
3.500.000
3 500.000

100.0CO

100.000
2UO.000
100.000
100.000

200.000
20D.000
100.000

.

100000
23 .'100.000

04 Impos-to nmco sobre Lubrificantes «
Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
11 Taxa Rodoviária única
.
Projeto 5704.16385311.17"1
.

10.000.000
13.900.000
2.900.000

Imposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos
11 Taxa Rodoviária única
Projeto 5704 .1688531J,. 1'18 . .

.
.
.

1.000.000
1.900.000
16.601.000

04 Imposto Irníco sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
11 Taxa Rodoviária única
.
Projeto 5704.16385;:s11.17&
.

9.626.000
6.975.000
5.100.000

04

e

04 Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
11 Taxa Rodovíátfa Única
,
.
Projeto f.704.16885311.18D . .
.

2.100.000
3.000.000

100.000

ATOS

DO

PODER

1&

EXECUTIVO

Cr$ 1,00

04 Imposto t/níco sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Projeto ti704.163H5311.181. .
.
04 Imposto único sobre Lubrificantes cCombustíveis Líquidos e Gasosos
.

100.000
1.100.000

.

1.100.UOO
100.00l}

04 Imposto único sobre Lubrificantes e
Comtn et'veís Líquidos e Gasosos
.
Projeto 5704.16885311. 183
.

100. UOO·
2000.000

04 Imposto 'único sobre Lubrificantes ~
Cc mlu.rtfvcís Líquidos e Gasosos
.
11 Taxa Rodoviária única
.
Projeto 5704 . .'6885311.1é:4 . .
.

1.600.000
400.000
4.200.000

Projeto 5704.16885311.182 . .

04 Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis 'Líquidos e Gasosos
.

11 Taxa Rodoviária única
Projeto 5'104.11)885311.185 '. .

400.000

.

~.8ÜO.000

.

100 000'

04 Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustívíes Líquidos e Gasosos
'.
Projeto ;,704.16885S11 186 . .
.

100000
14.900 OUO

11 'I'aaa Rodovtérta untes
Projeto 5704.16885311.18'; . .

.

14.80G.OOO'
55.840.000

.

55.840.000
!OO.OOO

11 'Taxa Rodovíárl- única
Projeto 5704.11J8853U .18~ . .

,

.
.

04 Imposto trulco sobre Lubrificantes e
Combusttve.s Lrquídos e Gasosos
.

Projeto 5704.168H53:'1.18Ü. .

.

04 Imposto) úníc- sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Projcõo
04
Projeto
04

5704.1f.8Bb311.1.90

.

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
t:704 168B53J.1.1S:s

.

Imposto unteo sobre Lubrificantes e Combustrveís Líquidos e Gasosos
_
.

100.000
100.DOO·

!OO.GGO
100 000
100.000
U.313.00Q·

.

5.000.000
8.313.000
7b.301.200

04 Imposto trmco sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquides e .Gasosos
.
Projeto 5704. ~S~;85311. 20(\ . .
..

78.301.200'
100.000'

11 Taxa Rodcvíária única
Projeto 5704.16885311.195. .

04

Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustí veís Líquidos e Gasosos
.

Projeto 5704.16885311.202

.

umco sobre Lubrificantes e Combustivets Líquidos e Gasosos
.

100.000
900.000

0'1 Imposto

Projeto 5704.16885311.2ü!}. .

.

900.000

2<;, .500.000'
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DO

EXECUTIVO

PODER

Cr$ 1,00

11 Taxa Rodoviária Unica.
.
projeto 5704.lfj885311.20~/ ...•....................
11 Taxa Rodoviárfa única
Projeto 570416885311.209

.

24.500.00U
100.000

..

100UOO
4.00U.000

04 Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
projeto 5704.16835311.210
.

35.000.009

11 Taxa Rodoviária única
projeto 5704.16385311.211

Jti,OOO.UOO
100.000

.
0'0

..

4.000.0eo

04 Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos
.
projeto 5'104.16885311.212 •..................... ',.

9.990.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes e Com-bustíveis Líquidos e Gasosos
.
11 Taxa Rodoviária única
.
projeto 5704.16835311 .216
.

S.O[)O.VOO
4.900.000
100.000

04 Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos .....
Projeto 5704 .wa85311.2] 7 • . .

100.099
1v.200.000

o •

o o o o ••••••• o •

o o •

o •

o o

o o •••• o

lfJO.OOO

04 Imposto Unicc sobre Lubrificantes e Com-

bustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5'104.16885311.213

.

16.299.000
9 900.000

04 Imposto únir'o sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 57D4
. .

9.900.0000
100.000

o • •

• ••

•

o o o o o •••••••• o

o •

oH1885311.219

o

o o o ••

04 Imposto rrntco sobre Lubrificantes e Com-

bustívels Liquidos e Gasosos .

Projeto

5704.~l38853H.220

o •••••••• o o o ,

,

'

,

o ••••

04 rmrosto único sobre Lubrificantes e Com-

bustívels Líquídos e Gasosos
Projeto 5704.1ü8eó311.221
,

.

,

100.0no
2 000.000

z.aOO.Doo

.

5.000.000

04 Imposto Irníeo sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos ....
Projeto 5704.16885311.222 . . ...

5.090.000
10.100.0eO

04 Imposte pnrco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
Projeto 5704,16885311. 223 . . o.................. .

10.100.090
19.000.090

\)4 Imposto ucíco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
,
Projeto 5704,16885:n1.229 . .

19 000.000
3.9[0.000

o ••••••• , •

o ' ' o •• ,

••••••• ,.

o

o ••••••••• o •••

o o •••• ,,, •••••••• ,

11 Taxa Rodovíâría única
Projeto 5704.16885311.231
11 Taxa Rodoviária única .,
5704.16885311.232
,.,

Projeto

11 Taxa Rodoviárte única .. ,',
Projeto 5'104.15885311.2S(i

.

" ..
o

.

,',.
.

.
o o o , . o • • o,, o

~.90il.OOO

3.ilOO.úOO
3.900.000
4.900.090
4.900.000
1QO.OOO

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

o-s

1,00

04 Imposto único sabre Lubrificantes e Combustíveis Liquides ~ Gasosos
.
Projeto ó704.Hi&flb31L240
.

100.000
100.000

04 Imposto nntcc sobre Lubrificantes e Combustlveís Liquídos c Gasosos
.
Projeto 5704,1G885:H1.24'/
.

100.000
5.000.000

04

Imposto Dníco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

Projeto 5704.16885311 24f: . .
04

.

Imposto único sobre Lubrificantes e Com-

bustíveís Líquidos e Gasosos
Projeto 5704.16835311. 47í.i . .

.

5.000.000
2 2(1).000

.

2900 000
5.000.000

04 Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquídos e Gasosos
.
Projeto 5704.16885:113.051
..

5.000 (100
400.000

04

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
..

400 000
400000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Ltouidoa e Gasosos
.

4úO 000

Projeto 5704 1681:1)313.052
04

Total . .

415. 5f;o5. 200

Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlla, 1 de abril de 1975; 154." da Independência c f!"I:' na
Rcpúblíoa .
ERNESTO GEISEL

Mt'P"i,) Henrique Simc/1isen
tmrceu Arauío Noirartra
Jvào Paulo dos Reis l' eUo:J(..

DECRETO

N° 75.545 ABRIL DE 1975

DE 1 DE

Cria o Centro de Eletrônica da Marinha e dá outras providências.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item 111, da Constituição e nos termos do artigo 16 do
Decreto-lei número 200. de 25 de fevereiro 'de 1967.
DECRETA:

Art. 10 Fica criado. dentro da €&trutura orgânica do Ministério da
Marinha, o Centro de Eletrônica. da
Marinha. (CETM), com sede na ('Ídade do Rio de Janeiro, Estadi~ do
Rio de Janeiro, e subordinado diretamente ao Diretor de comuntcacoes e
Eletrônica da Marinha, com a finalidade de prover serviços Iogístlcos de

manutenção e de instalação de material eletrônico às Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais e demais Organizações Militares da Marinha.
Parágrafo único. O Centro de Eletrônica resulta do desmembramento.
da Diretoria de Comunicações e Eletrônica da Marinha. do organismo t11dustrial nela integrado.
Art. 20 O Centro de Eletrônica terá
sua organização e atividades regidas
por Regulamento próprio.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadaa as disposições em contrário.
Brasília, 1 de abril de 1975
1540 da Independência e fno oa
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henninq
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1

DE

ABRIL DE 19'7b

Aprova o Regulamento para o Centro de Eletrônica da Marinha e dá
outras providências.

o Presidente da República,
usando das atribuições qUB lhe confere o artigo 81, item IH, da Constátuíção,
DECRETA:

i- Fica aprovado o Regu:amenta para o Centro de Eletrõníca da
Marinha (CETM) que a este acompanha, assinado pelo Ministro da
Marinha.
Art. 2° Este Decreto •e ntrará em
vigor na data de sua punücacâo. revogadas as disposições em contrário.
Art.

Brasília, 1 de
abril de 1975:
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Hemünç

MINISTERlO DA MARINHA
GABINETE DO MrNIS~RO
DA MARINHA
REGULAMENTO PARA o CENTRO DE
ELETRÔNICA DA MARINHA

CAPíTULO J

Dos Fins
Art. 19 O Centro de Eletrônica da
Marinha (CETM), criado pelo Decreto n- 75.545, de 10 de abril de 1975
e o estabelecimento Integrante do sis~
tema de apoio do Minlst.érío da Marinha que tem por finalidade »rovor às
Forças Navais, Aeronavals e de Fuzileiros Navais e aos órgãos e Estabelecimentos da Marinha, serviços Iogfstí08 de manutenção preventiva e corretiva, e de instalação de material
eletrônico.
Art. 2° Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao CETM:
I - elaborar projetos de execução
de instalação de equipamentos eletrô ~
mcos, de acordo com planos de arranjo e lnstruções emrtídas pejas Diretorias Especializadas competentes:
II - executar serviços de mstalaçâo
ou supervisioná-los quando forem
contratadas com organizações extra-

Marinha, exercendo sempre o controle
de qualidade;
III - executar manutenção em
equipamentos eletrônicos, de acordo
com os escalões de manutenção ífxados pelas Diretorias Especializadas
competentes;
IV ~ proceder à revisão, embalar e
movimentar equipamentos de acordo
com as instruções das Diretorias Especializadas competentes:
V - cooperar com as Diretorias Especializadas competentes no controle
do desempenho, no campo, dos equipamentos de sua responsab.Ildade.
fornecendo-lhes subsídios apucàveís
ao desenvolvimento de modificações
técnicas julgadas necessárias;
VI - fornecer às Diretorias Especializadas competentes o delineamento de custos de material e de mãoele-obra, relacionados com instalações
planejadas ou determinadas por aquelas Diretorias;
VII ~ fornecer o delineamento de
custos de material e de mão-de-obra,
relacionados com manutenções pr eventdvas e/ou corretivas;
VIII - cooperar com as Diretorias
Especializadas competentes na eraboraçâc de normas e Instruções técnicas, relacionadas com instalações
e material eletrônico;
IX -'- parttcípar do Sistema de
Manutenção de Eletrônica. de acordo
com as instruções da Diretoria de
Comunicações e Eletrônica da Martnha.;
X - promover a elevaçao do nrvel
técnico-profissional do
seu pessoal
especializado, mediante intercâmbio
com entidades extra-Marinha;
XI - propor à DOEM temas que
devam ser desenvolvidos nas Untversldades visando ao incentivo das p8S·
qtnsas no campo da eletrônica CQm
entese em projetos que contribuam
para maior eficiência dos seus serviços; e
XII - aproveitar como tretnamento profissional os alunos de Escolas
Técnicas afIns.
Parágrafo único. As Dlretortas Especializadas competentes de que trata este artigo são aquelas responsávels por equipamentos eletrônicos em
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geral ou por Sistemas ou partes de
Sistemas que comtenham componentes "eletrônicos.
Art. 3;9 Para a consecução de suas
atribuições o CETM contará com o
apolo material e pessoal nas Diretodas Especializadas competentes.
CAPíTULO II
Da Organiza:;âo

Art. 4" O CETM é subordinado ao
Díretor de Comunicações e Eletrôníca
da Marinha.
Art. 5" O CETM, dirigido ter um
lJiretor (CETM-ül), assessorado por
um Conselho Técnico (CETM-03) e
.
por um Conselho Econômico
(CETM-04), compreende três Departamentos, a saber:
I - Departamento de Instalações e
Manutenção (CETM-IOl;
II - Departamento de Administraçao (CETM-20); e
III - Departamento de Intendênera (CETM-30).
Parágrafo único.

O CEl'M dtspõe

de uma Secretaria (CETM ·02', subordinada diretamente ao Diretor.
CAPITULO III
Do ]Jessoal

Art. 6° O CETM dispõe do segumte pessoal:
1 um (1) Oficial Superior da
ativa, do Corpo da Armada Ou do
Corpo de Engenheiros €" Tecnícoa Navais - Diretor;
II - um (1) Ofielal Supertcr da
ativa, do Corpo da Armada ou do
Corpo de Engenheiros P. Técnicos Navers - Chefe do Departamento de
Instalações e Manutenção;
IH - um (1) Oficial Superrcr da
at.íva, Chefe do Departamento de
Admtnístração;
IV um (1) Oficial Superior da
ativa, do Corpo de Intendentes na
Marinha - Chefe do Departamento
<te Intendência;

v - oficiais dos dfversos Corpos e
Quadros, de acordo com a Tabela de
Lotação;
VI - praças do CPA e do CPCFN,
de acordo com a Tabela de Lotação;
VII - funcionários do Quadro de
Pessoal Civil do Ministério da Marinha, de acordo com a lotação numérfca respectiva:
VIII - pessoal civil. de outra origem, admitido de acordo com a legislação em vigor.
CAPíTULO IV

Das Disposições Gerais
Art. 7" O Diretor-Geral do Material da Marinha baixará 03 atos"
administrativos complementares, necessários à execução elo disposto nopresente Regulamento.
Art. 80 Este Regulamente será
complementado por um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado, de acordo com as normas.
em vigor.
CAPíTULO V
Das D!sposições rroneuônae

Art. 9 0 Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da publicação
do presente Regulamento em Boletim
do Ministério da Marinha, o Diretor
de Comunicações e Eletrônica da Marinha, submeterá à apreciação do Ministro da Marinha, via Diretor-Geral
do Material da Marinha, SecretárioGeral da Marinha, Diretor-Geral do
Pessoal da Marinha e Chefe do Estado-Maior da Armada, o projeto de
Regimento Interno para o Centro de
Eletrônica da Marinha.
Art. 10. No âmbito da Diretoria
de Comunicações e Eletrônica da Marinha, fica o seu Diretor autorizado a
baixar os atos necessárias à adoção
das disposições do presente Regulamento e até que seja aprovado o Regimento Interno.
Brasília, 1 de abril de 1975;
Geraldo Azevedo Henning. Ministra.
da Marinha.

"

o

ORGANOGRAMA DO CENTRO DE ELETRÔNICA DA MARINHA

DIRETOR
CETM-Ol

:-~

SECRETARIA

'"
~

CETM-02

CONSELHO TÉCNICO

I

O

i

;' CONSELHO ECONÔMICO

~

'"

CETM~04

CETM-03

~

8'"

r;

s
DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES
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DE ADMINISTRAÇÃO
CETM-2C

DEPARTAMENTO
DE INTENDÊNCIA
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DECRETO

N° 75.547
ABRIL DE 1975

DE 1

me

e artigo 2.", do Decreto n.s 71. 136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez)

Dispõe sobre a Embaixada do Bl'"L3tl
no Emirado do Coveite.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, itens IH e IX, oa
Constituição; e nos termos do a.ruigo
18 do Decreto número 71. 534, de 12
de dezembro de 1972,
DECRET.'\:

ê

Art. 1° E' revogado o artigo 2" do
Decreto número 73.243, de 3 de aezembro de 1973, que estabelece SCr a
Embaixada do Brasil no Emirado do
Coveite cumulativa com a Embaixada
do Brasil em J eddah,
ArL 2" A Missão Diplomática a
que se refere este Decreto terá eece
na Cidade de Coveite.
Art. 3" Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de abril de 1975
154° da Independência e 87" da
República.
ERNRSTD
Antonio
Silveira

anos, a partir de L" de novembro
de 1973, a concessão outorgada pelo
Decreto n.v 36.572, de 7 de cezembro de 1954, publicado no DiáTÍ.o Oficial da União de 18 subseqüente, a
Rádio Difusora
Paraísense S. A.,
para executar na Cidade de São Se~
bastião do Paraíso, Estado de Minas
Gerais, sem direito de exclusívídade,
serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional.
1.0 A execução do serviço público, cuja outorga é renovada pele
presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n.v 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 2." O Departamento Nacional de
Telecomunicações, fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais devera ser executado
o serviço objeto desta renovação bem
como, se necessário, o prazo
para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, Ievogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 2 de abril de 1975;
154." da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

GEISEL

Francisco

DECRETO N." 75.548

Azeredo

da

DE 2 DE

ABRIL DE 1975

Renova por 10 (dez) anos a CO?1CeSsão outorgada à Rddio tntusora Pamisense S. A., para executar eerviço de radiodifusão sanara em onda média de âmbito reaionct, na
Cidade de São Sebastião do Paraieo,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbl!c 1,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, combinado
com o artigo 8.", item XV, letra, "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 6.°, da Lei n.s 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
20.444-73,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.", da Lei número 4.117, de 27 de agosto de 1962,

DECRETO N" 75.549 ABRIL DE

DE 2 DE"

1975

Declara de uuiuiaâe

pública, para
fins de desapropriação, total
ou
parcial" ou de inetituiçtic rle seresdão de passagens, imóveis, consutuuios de terras e benfeitorias. situados nos Municípios de Araucárla
e campo Largo, no Estado do Paraná,

O Presidente •ta República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da. Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 24, da Lcí n'' 2.004, de 3 de
outubro de 19"53, e no Decreto-Ieí número 3.365, de 21 de junho de 19·11,
com as alterações constantes da Lei

ATOS no PODER EXECUTIVO
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n'' 2.786, de 21 de maio de 1956, e o

que consta do Processo MME núme .
TO

601.693·75.
DECRETA:

Art. 1° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapro-

priação, total ou parcial, ou de instituição de servidão de passagem, em
favor de Petróleo Brasileiro S. A. -PETROBRAtS, os imóveis, constituídos de terras e benfeitorias, de pro-

priedade particular, excluídos os bens

públicos, compreendidos nas áreas e
faixas adiante descritas e necessárias
à construção das obras complementares da barragem do Rio Verde, bem

como à construção das adutoras que
interligarão dita barragem à Refina-

Tia de Araucária, situados, t-espeotívamente, nos
Municípios de Campo
Largo e de Araucária, no Estado do

Paraná, cujas áreas de terras se encentram indicadas na Planta --PETROBRAS - SEGEN -- EMPAR
~ Obra número 29G-RA-52DO- 0-01·-01,
constante do Processo 'VTI\[E número
601.693-75: uma área com 4$4.00000
m2 (quatrocentos e sessenta e quatro
mil metros quadrados), constituída
por um quadrilátero de forma irregular delimitado por uma ltnha Que
principia no ponto formado pela jun ~
ç ã o das coordenadas Universal Transversal Mercator UTM-E-1347.680 e
N-7.176.500, seguindo deste ponto em
linha reta até o ponto formado pelo
encontro das coordenadas UTM-E-·
647.680 e N. 7.175.300 e, deste, seguindo em linha reta até o ponto formado pelo encontro das coordenadas
UTM-E-647.100 e N-7.175.600, e, deste, sempre em linha reta, até encontrar o ponto formado pelos encontros
das coordenadas UTM-E-647.100 e
N -7.176.000 e, desde, sempre em linha
reta, até encontrar o ponto inicial
formado pelo encontro das coordenadas UTM-E-647.680 e N-7.176.500;
uma faixa óe 20,OOm (vinte metros)
de largura por 16. 861,59m (dezesseis
mil oitocentos e sessenta e um metros e cinqüenta e nove centímetros)
de comprimento, cortada, em toda a
sua extensão, per uma poligonal situada 4,OOm (quatro metros) à direita e 16.00m (dezesseis metros) à esquerda da referida faixa, no sentido
tiarragem-refinaria, poligonal essa -rue
se inicia no ponto de encontro das
coordenadas Universal 'I'ransversal
Mercator UTM-E-648.110,732 e . , ....
N-7.175.363,112, ponto este denominado estaca zero, e, partindo desta

estaca na direção de azimute verdadeiro SE-29°36'34", numa extensão de
2.080,OOm (dois mil e oitenta metros)
até atingir a estaca 104 (cento e quatro); desta. estaca segue em direção
oe azimute verdadeiro SF.-·81°06'34"
numa extensão de 3.980,OOm (três mil
e novecentos e oitenta metros) até
atmglr a estaca 303 (trezentos e três).
desta estaca segue na direçã-o de azimute verdadeiro SE-58"35'03" numa
e-xtensão de 120,C{)m (cento e vinte
metros) onde muda para a direção de
azimute verdadeiro SE-SloOG'34" numa
extensão de 318m (trezentos e dezoito metros). onde muda, novamente,
na. direção de azimute verdadeiro ..
NE-88°53'26" numa extensão de 264m
(duzentos e sessenta e quatro metros)
até atdngír a estaca 337+14.55m (trezentos e trinta e sete mais quatorze
metros e cinqüenta e cinco centímetros); deste ponto segue ria dlrecão
O-e azimute verdadeiro SE-87"'1fl'l:'1"
numa extensão de 4.385,55m (quatro
míl trezentos 'P.' oitenta e cinco metros e cinqüenta e cinco centímetros) até atingi!' a estaca 557 tqutnhentos e cinqüe-nta e sete). desta
estaca segue na direção de azimute
verdadeiro SE-64"45'14" numa extensoã ne 39.19m (trinta e nove metros
e dezenove centímetros), onde muda
para a direção de azimute verdadeiro SE-87°15'14" numa extensão de
48,00m (quarenta e oito metros), onde
muda para a direção de azimute veruadeíro NE-70014'46'' numa. extensão
de 39,19m (trinta e nove metros e
dezenove centímetros) até alcançar a
estaca 563 (quinhentos e sessenta e
três); desta estaca segue n;." direção
de azimute verdadeiro SE-87°15'14"
numa extensão de 1.980,00m (mil novecentos e oitenta metros) até alcançar a estaca 662 (seiscentos e sessenta
~ dois); desta estaca segue na dileção
de azimute verdadeiro SE-64°4!j'14"
numa extensão de 65,33m (sessenta e
cinco metros e trinta e três centímetros), onde muda para a direção de
azimute verdadeiro SE-87°15'14" numa
extensão de 142m (cento e quarenta
e dois metros), onde muda, novamente, para a direção de azimute verdadeiro NE-70014'46'' numa extensão de
65,33m (sessenta e cinco metros e
trinta e três centímetros). onde al
cança a estaca 675 (seiscentos e setenta e cinco); deste, estaca segue na,
,
direção de azimute verdadeiro
.
SE-87°15'H" numa extensão de
~.078,26m (três mil e setenta e '>ito
metros e vinte e seis ~ntimetr()s),
>
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onde

alcança,

a

estaca

.

828+18,26m (oitocentos e vinte e oi~o

mais dezoito metros e vinte- e 5e!S
centímetros); deste ponto segue na
direção de azimute verdadeiro .,
.
SE-29°15'U:'S", numa extensão de
.
256,14m (duzentos e cinqüenta e seis
metros e quatorz-e centímetrcsj, onde,
finalmente, alcança a estaca ..... ..
841+15,OOm (oitocentos e quarenta e
um mais quinze metros) no ponto de
junção das coordenadas
"
UTM-E-663.693,362 e N··7.~72J,8S,272.
Art. 2° A PETROBRÁS ftca autorizada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as
desapropriações ou instituições de
servidão de passagem, a que se refere o artigo 1° deste Decreto.
Art. 3° A Expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este D2Cret0, poderá.
inclusive, alegar a. urgência da medida, para efeito de imissão provisória na posse, nos termos do artigo
15, do Decreto-lei n° 3.365. 6,,;;, 21 de
junho de 194], alterado pela Lei número 2.736. de 21 de maio de 1956.
Art. 4° F..st.e Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 2 de abril de 1975;
154° da Independência c 87' da
República.
Enxasro GEISEL
Shige(ti~i Ueki

DECRETO N° 75.550 ABRIL DE 1975

J~

2 DF.

Declara de utilidade públtca para /111S
de constituição de eemíâão ariA],tnistratioa; faixa de 'ferra -iestsnaâa
à passagem de linha de transmissi'lJ)
da Centrais Elétricas de G01.2<; S.A.
- CELG, no Estado de cotas,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Com;ti~l1içã'J,
tendo em vista o disposto no a r tL1'(lo
151, letra "c", do Código de Agllas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, e de
acordo com o que consta do processo
MME 705.886-74,
DECRETA:

Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de conetítut-
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çâo de servidão administrativa," as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transm tssão a
ser estabelecida entre Anápolls ~ dão
Vicente, no Município de Anápolts, no
Estado de Goiás, cujo projeto e planta de situação foram aprovados ror
ato do Diretor da Divisão de coecessão de Serviços de Eletricidade do
Departamento Nacional de águas e
Energia Elétrica no processo nú-ne1'0 MIvIE 705.886-74.

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. - CELG
a promover a constituição de servtdão administrativa nas reren-ras
áreas de terra, na forma da Iegtslação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem de 'ínha de
transmissão referida no artigo 1".
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em
favor da Centrais Elétricas de Goíás
S.A. - CELG, para o fim .ndícado, a qual compreende o direito avnbuído à empresa concessíonárta de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencíonada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxitiares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área ela servidão através de prédio servlent.e,
desde que não haja outra via pratacá velo
Parágrafo único. Os proprtetàríos
das áreas de terra atingidas peto
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em conseqüência, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4° A Centrais Elétricas de
Goiás S. A. - CELG poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias
à constituição da servidão admtníatrativa de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei número 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modírtcações
introduzidas pela Lei número 2.786,
de 21 de maio de 1956.
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Art. 5° Este Decreto entrará. em
vigor na data. da sua publicação, re-

voga das as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1975;
1540 da Independência e 117" da.
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.551

à

cável .
.JE

2

DE

ABRIL DE 1975

Declara de utilidade públ1ca para fins
de constituição de servidão usims-

nistratinu, faixa de terra aestinaaa

à passagem dlS linha de transrnissãa
da Centrais Elétricas de 30m3 ~,A.
CELG. no Estado de Goiás.

o

praticar todos os atos de construção.
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
área da ;)'=:1'vídão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via prari-

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constíbuiçao,
tendo em vista o disposto ·'10 artigo
151 letra "c" do Código de Aru is
regulamenta<lo' pelo Decreto nÚ~1e~
35.851, de 16 de julho de 1954, e
o que consta do Processo MME
702.872-74,
DECRETA:

Art. 10 Ficam declaradas de -rtí-

Iídade pública, para fins de constttutção de servidão admlmstratlva, as
áreas de terra situadas na tatxa de
6 (seis) melros de largura, tendo
como eixo a linha de transmtsaão a
ser estabelecida entre Rialma e ItRpací, nos Municípios de mesmos nomes, no Estado de Goiás, cujos projetos e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da Divisã-o de Concessão de Serviços de Etetricidade do Departamento Nacional

de Aguas e Energia Elétrica no Processo MME 702.872-74.
Art. 20 Fica autorizada a centrais
Elétricas de Goiás S. A. -

CELG

a promover a constituição de servidão administrativa nas rerendas
áreas de terra, na forma da Iegtstaçãc vigente, onde tal se fizer neeessário, para a passagem de linha. de
transmissão referida no art.ígo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em
favor da Centrais Elétricas de GoIá.S
S. A. - CELG, para o -im índícado, a qual compreende o direito ateibuído à empresa concessíonuna de

Parágrafo único. 05 propríetáttos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com <~
existência da servidão, abstenuc -se,
em consequêncla, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, mctuídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
port-e.
Art. 4.° A Centrais
Elétricas de
Goiás S, A. - CELG poderá premover, em JUízo, as medidas necessàrtas
à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utdlízanôo
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei número 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as mocnrtcacõas
introduzidas pela Lei número 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação, revogadas as disposições em contrárfo.
Brasília, 2 de abril de 1975;
154° da. Independência e 87') na.
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uek2

DECRETO N° 75.552
ABRIL DE

DE 2 DE

1975

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão ad mznistratiua, faixa de terra rieetinaaa
à passagem de linha de tranemtesãc
da Companhia eouneta de rorç ~ e
Luz - CPFL, no Estado de Sio
Paulo.

o Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item rII, da Constltutçáo,
tendo em vista o disposto .'10 artigo
151, letra "c", do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto numero
35.851, de 16 de julho de 1954, e de
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acordo com o que consta do Processo
MME 705.809-74.
DECRETA;

Art. 1<:> Ficam declaradas de utdIidade pública, para Hns de consutui-

de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa variável de 36 (trinta e seis) ate 44
(quarenta e quatro) metros de ra-gura, tendo como eixo dois ramais de
linhas de transmissão a serem estabelecidos entre a .Iinha de tra.nsmissão Tanquinho-Viracopos até a subestação de Pameíras no Municipio de
Campinas, no Estado de São Paulo,
cujos projetos e plantas de situação
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Serviçcs de Eletricidade do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica
no processo número !VIME 705.309-74.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz - CPft'L
a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem das linhas de transmissão
referidas no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servídão administrativa necessária em
favor da Companhia Paulista de teorça e Luz - CPFL para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuido à empresa concessionária de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de Iínhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveís alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio servlente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o US() e gozo das mesmas ao que for compativel com a existência da servidão, abstendo-se, em
conseqüência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, Incluidos
entre eles os de erguer construções
ou fazer plantaçõ-es de elevado porte.
Art. 40 A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL poderá promover, em Juízo, as mcdídaa.necessànas
à constituição da servidão administraçâo

tíva de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de ~L
nho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2. 786,de
21 de maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor, na data da sua publicação, r<:'vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1975;
154° da Independência e 87" (ia
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.553
ABRIL DE 1975

DE

2

iJE

Altera o Decreto n° 55.843, de 18 de
março de 1965, que aprovou em caráter definitivo o enqiuuirameato
do pessoal da Universidade Fe-ier-ü
do Rio de Janeiro, e dá outras p1'O-

ntâêncías,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Oonsbitutçào,
combinado com o artigo 56, da Lei
número 3.780, de 12 de julho de H160;
de acordo com o artigo 9°, da Lei
número 4.345, de 26 de junho de
1964; tendo em vista o que consta da
Exposição de Motivos n'' 50, de ;> de
fevereiro de 1975, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil,
DECRETA:

Art. 1° Fica alterado o Decrete
número 55.843, de 18 de março de
1965, que aprovou em caráter ceünitivo o enquadramento do pessoal da
universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura, para, em ,~UIU
prímentc à decisão do Tribunal Federal de Recursos, constante da Apelação Cível número 29.761 - Guanabara, conforme Acórdão publicado
no "Diário da Justiça" de 10 de outubro de 1974, corrigir o enquadramento de Servilia Júlia dos Anjos,
do cargo de Assistente de Enfermagem, código P-1701.13.A, para o cargo de Enfermeiro, código
.
TC-1201-18-B.

Parágrafo único. A rettrícaeào do
enquadramento a que se refere este
artigo vigora a partir de 1° de julho
de 1960.
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Art. 2° Por força do artigo 9°, da
Lei número 4.345, de 26 de [unno de

1964, fica o referido cargo reclasstficado na série de classes de En iermetro,

código TC-12ü1.22.C,

CU.1as

vantagens financeiras retroagem a In
de junho de 1964.

Art. 3° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida à conta
dos recursos orçamentários próprios
da Universidade Federal do Rio de

Janeiro.
Art. 4° Fica retificado o Decreto
número 60.455, de 13 de março de
1967, que aprovou o Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, para consignar j, alteração de que trata o presente Decreto.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 2 de abril de 1975;
154" da Independência e 37" da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N" 75.554
ABRIL DE 1975

DE 2 DE

Cria Organização Militar e dá cusrae
providências.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de conformidade com o disposto no artigo 46, do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA:
Art. 1" Fica criado o lO" Pelotão
de Remuniciamento (Independente \,
com sede em Maranguape (CE).
Art . 2" O Ministro do âlxércíto
baixará os atos complementares necessários à efetivação deste Decreto.
Art. 3" Este Decreto entra. em vigor na 'data de sua publicação.
Brasília, 2 de abril de 1975;
154" da Independência e 37" da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota

EXECUTIVO

DECRETO N" 75.555 ABRIL DE 1975

DE 2 DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, áreas ele
terra destinadas à implantação da
subestação de Paineiras, da companhia Paulista de Força e JJUZ -.
CPFL, no Estado de São Pa~a().

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra "b", do Código de
Águas, e no Decreto-lei n'' 3.31)S, de
21 de junho de 1941, e o que consta
do Processo MME 705.809-74,
DECRETA:
Art. I" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra necessárias à
implantação da subestação de Patneíras, no Municipio de Campinas, no
Estado de São Paulo.
Art. 2" As áreas de terra referidas
no
artigo anterior, compreendem
aquelas constantes das plantas de situação números BX-SK-46. 788, BXSK-46.790 e BX-SK-46.792, aprovadas por ato do Diretor da Di visão de
Concessão de Serviços de Eletrtctdade do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, '10 nrocesso MME 705.809-74, e assim descrita:
Primeira Gleba: Uma área de terra, sem benfeitorias, com 11.564,00
metros quadrados localizada no Bairro "Jardim Paineirae", no munícipio
de Campinas, Estado de São Paulo, de
propriedade atribuída à Federação
das Entidades Assistenciais de 0:1mplnas - F. E. A. C., assim configurada: "tem inicio num marco cravado
na divisa com a rua 20. onde, também, faz divisa com o lote número 1,
de propriedade atribuída a Ro-íclfo
Carlos Godoy Tela e outros; deste
ponto, segue com rumo e dístãncía
N 15°S5'E - 108,40 metros, margeando os lotes números 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
de propriedade atribuída a Rodolfo
Carlos Godoy Tela e outros, e lotes
números 7 e 8 de propriedade rtrtbuída a Alberto Ferreira dos Santos,
até encontrar outro marco; neste
ponto faz uma deflexão à direita,
formando um ângulo Interno de
90"00', e segue com o rumo e distância S 74"OS' E 90,00 metros, mar-
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-geando as terras de propriedade da
expropríanda, até e ncontrar'Jutro
marco; neste ponto ":az uma deflexâo
à direita, formando um ângulo interno
de 90°00', e segue com o rumo e distância S 15° 55' W - 150,80 metros,
margeando, ainda, as terras na exproprianda, até encontrar outro marco
onde, também faz divisa com a rua
20; neste ponto faz uma deflexão à
direita; formando um ângulo interno de 64°29', e segue com o rumo
e distância N 48° 34' W - 99,93 metros, margeando a referida rua 20, a.zé
encontrar o marco onde teve inicio
esta descrição, onde forma um ângulo
interno de 115° 31".
Segunda Gleba: Uma área de terra
sem benfeitorias, com 2.298,80 metros
quadrados constituída pelos lotes numeros 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da quadra V,
do bairro "Jardim Paineíras", no município de Campinas, Estado da 6&0
Paulo, de projtriedade atribuída a Rodclfo Carlos Godoy Tela e outros, assim configurada: "tem Inícíc num
marco cravado .na divisa com a rua
20, onde, também, faz divisa com
terras de propriedade da Federação
das Entidades Assistenciais de Campinas - F.E.A.C.; deste ponto, segue com o rumo e distância N ,t8° 34'
\V - 23,40 metros, margeando a referida rua 20, até encontrar outro
marco; neste ponto descrevendo um
arco de círculo de 17,85 metros e raio
de curvatura de 15,90 metros, CUJO
ângulo externo é de 115° 31', segue,
até encontrar o marco cravado na divisa com a rua José Bonifácio (antiga Avenida 2); deste ponto, segue com
o rumo e distância N 15° 55' E 60,00 metros, margeando a referida
rua José Bonifácio, até encontrar outro marco, onde, também, faz divisa
com o lote número 7 de propriedade
de Alberto Ferreira dos Santos; neste ponto faz uma deflexâo à direita.
formando um ângulo mterno de 90~O;)'
e segue com o rumo e distancia
S 74°05' E - 30,00 metros, margeandc
o referido lote número 7, até encontrar outro marco, onde, também, faz
divisa com terras de propriedade da
Federação das Entidades Assistenciais
de Campinas - F.E.A.C; neste ponto faz uma deflexão lL direita, formando um ângulo interno de ::10'00'.
e segue com o rumo e distância
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S 15° 55' W 84,40 metros, margeando as terras da Federação das

Entidades. Assistenciais de Campinas
- F.E.A.C., até encontrar o marco
cravado na divisa com a rua 20, onde
teve início esta descrição, formando
um ângulo de 64° 29'.
Terceira Gleba: Uma área de terra,
sem benfeitorias, com 720,00 metros
quadrados constituída pelos lotes
números 7 e 8 da quadra V, do Bairro
"Jardim Paíneiras", no município de
Campinas, Estado de São Pa'..11o, de
propriedade atribuída a Alberto Ferreira dos Santos, assim configurada:
"tem início num marco cravado na
divisa com a rua José Bonifácio (antiga Avenida 2), onde, também, faz
divisa com o lote número 6, de propriedade de Rodolfo Carlos Godoy
Tela e outros; deste ponto segue com
o rumo e distância N 15° 55' E 24,00 metros, margeando a refertda
rua José Bonifácio (antiga Avenida
2), até encontrar outro marco, onde,
também, faz divisa com o lote número 9, de propriedade da expropríanda:
neste ponto faz uma det'exãc li direita, formando um ângulo interno
de 90°00', e segue com .J rumo p distância S 74° 05', E - 30,00 metros,
margeando o referido lote numero 8,
até encontrar outro marco, onde,
também, faz divisa com terras de
propriedade da Federação das Entidades Assistenciais de Campinas
F.E.A.C.; neste ponto faz uma. deflexão à direita, formando um ângulo de 90°00', e segue com o rumo
e distância S 15° 55' W -- 24,00 metros, margeando as terras da Federação das Entidades Assistenciais de
Campinas - F.E.A.C, até encontrar
outro marco, onde, também, faz divisa com o lote número 6, de propriedade de Rodolfo Carlos Godoy Teia
e outros; neste ponto faz uma de! rexão à direita, formando um üngulo
interno de 90° 00', e segue com o rumo e distância N 74° 05' W . - 3D,l;0
metros, margeando o referido lote número 6, até encontrar o marco onde
teve início esta descrição, onde rorma um ângulo interno de 90° \.10'.
Art. 3° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a desaproprtaçâc
das referidas áreas de terra, na for-
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ma da legislação vigente, com os seus
recursos' próprios.
Parágrafo único. Nos termos ao
artigo 15 do Decreto-lei ns 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei número 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada

a invocar o cará ter de urgência no
processo de desapropriação, para fins
de imissão de posse nas áreas de terTa abrangidas por este Decreto,
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubtícaçâo, revogadas as, disposições em contrário.
Brasília, 2 de abril de 1975;
154" da Independência e 37" da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.556

DE

2

DF.:

ABRIL DE 1975

Concede reconhecimento ao cio-so de
Engenharia Civil da Faculdadp~ de
Engenharia Civil de Araraquara,
mantida pela Associação .Es-~nl'z de
Agrimensura de Ar'J,raquara. com
sede na cidade de Araraqu(lí'~!, Es~
taao de São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Consta-

DECRETO

NÇI 7:.\ _55~ -

tuíçâo, de acordo com o artigo ±7, da
Lei número 5.540, de 28 de novembro-

de 1968, alterado pelo Decretc-Jeí
número 842, de 9 de setembro de
1969, e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação núrue1'0 423-75, conforme consta dos PriJcessos números 11151-74 - CFE e ...
203213-73, do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 10 :É: concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Civil da
Faculdade de Engenharia CivH de
Araraquara, mantida pela Associação
Escola de Agrimensura de Araraquara, com sede na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua nubltcação, revogadas as disposições em contrár!c.
Brasília, 2 de abril de 1975;
da Independênala e 37" da
República.
1540

ERNESTO GEISEL

Ney Braga
DE 3 DE ABRIL DE

1975

Disp{)e sonre a transtormaçtio c'e cargos em comissão e junções gratificadas
em junções mteçramtee das Categorias Direção Intermediária e Assistencui Intermeâiória do Grupo - Direção e Assistência Itüermeâiárias,
código VAI-110, eto Quadro Permanente do Hospital dos Servidores do
Estado, e dá outras providencias.

o

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 79, da Lei número 5.õ45, de 10 de
dezembro de 1970; no artigo tu. da Lei número 6.006, de 19 de dezembro
de HJ'13; e o que consta do processo DASP número 1.297, de 1975,
DECRETA:

Art. 1J • SEio transformados, na forma do Anexo I, em funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, código DAI-ll1, e Assistência
Intermediária, código DAI ··112. do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente elo Hospital dos Servidores do Estado, do
Instdtuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, os cargos
em comissão e as funções gra1.11lcadas constantes da "situação anterior"
do mesmo Anexo.
Art ãc. As funções gratificadas relacionadas no Anexo H'I ficam
suprimidas para o fim de compensar a despesa decorrente da execuçâc deste
Decreto.
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Art _ Sv . As transrcnnacões e supressões de que tratam, respectivamente, os artigos 19 e 2,9 deste Decreto somente se efetivarão ',)UHl a publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da
"situação nova" do Anexo I.
Art. 49. Os cargos ocupados pelos runctonãnoa amparados pelo artigo 7°, da Lei número s.enc. de H) de dezembro de 1973, ficam Incluídos no
Quadro Suplementar TI...\, forma dos Anexos IV e V.
Art. bv , As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto aerâc aten-didas pelos recursos orçamentáríos próprios do Hospital dos Servidores do
Estado.
Art. 6Q. Este Decreto entr-ará em vigor na data da sua ouollcacâo revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 3 de abrü de H)75: 154~ da Independência e 87º ia R~p-"tl\~i~a..
ERNESTO GEISF,L

João Paulo dos Reis vez.osc
L. G. do Nascimento e Silva

o anexo mencionado no art. 1Q foi publicado no D.O. de 4-4-75 (Suplemento) .
DECRETO N° 75. ÓÓÔ

-

DE

3

DE ABRIL DE

1975

Dispõe sobre a transposição e trens formação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos. Artesosuüo - ART-700, Serviços Auxilia·(I.~s .- SA800, Outras Atividades de N1'1:et Superior - NS-900. Outras Atividades
de N'lvel Médio - NM··l0GU e Transporte Oficial e Portaria -- l'P-1200,
do Quadro Permanente do Hospittü dos Servidores do Bsttulo - liSE,
do lnetituto de Previdência (> Assistência dos Servidores d-o Estado IPASE, e dá outros proviclBncias.

o Presidente da República"
usando da atribuição que lhe- confere o artigo 81, itens lU e VIIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99, da Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970 ç o que consta do Processo DASP número
1.944, de 1975,
DECRETA:

Art. 19. 88.0 transpostos f' transformados, na forma do Anexo I, para
as Categorias Funcionais de Artíttce. de Estrutura de Obras e Metamrgta,
Artífice de Mecânica, Ai-tifrce de Eletricidade e Comunicações, Artífice de
Carpintaria e Marcenaria e Artífice- de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato;
Agente Administrativo e Datilografo, do Grupo Serviços Auxiliares; Médico,
Enfermeiro, Nutríctontsta, Psicólogo, Farmacêutico, Odontólogo, Engenheiro.
Técnico de Administração, Contador, Estatístico, Assistente Soclar, 'récntco
em Comunicação Social e Bíblíouecárío, do Grupo Outras J\r.ividadr.'S de
Nrvel Supertor ; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radlomgta, Agente
de Serviços Complementares, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional
de Serviços Diversos, Desenhista. Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de ctnerotoeraüa {' Microfilmagem, Identificador Duttloscópico, Técnico de Contabilidade. Agente de Mecanização de A.[>0i(' e Telefonista, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio; Motorista Oficial e
Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do
Quadro Permanente do Hospital dos Servidores do Estado, os cargos cujos
ocupantes se Iiabüttaram no processo seletivo de que tratam os decretos «e
estruturação dos referidos Grupos, com as alterações posteriores, conforme
relação nominal constante d-i Anexo U deste Decreto.
Art. 29. Os cargos r elacíonadcs no Anexo lU deste Decreto ficam
incluídos no Quadro Suplementar do Hospital dos Servidores ão Estado, na
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forma do disposto no parágrafo único do artigo 14, da Lei nv 5.645, te 10:
de dezembro de 1970.
Art. 39. Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal do Hospital
dos Servidores do Estado os cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art 49. O órgão de Pessoal apostílará os títulos dos funolonártos
abrangidos por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5Q. A partir da data da publicação deste Decreto, 0'3BBará automaticamente, o pagamento aos servidores incluídos no novo Plano de Cías-.
sífícação de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes ?O regime de tempo integral e dedicação exojus'va e.
ao serviço .extraordínárío a este vinculado e de quaisquer outras retrfbuí-.
çôes que porventura. venham sendo percebidas pelos referidos servidores, a,
qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o salárro-farrulía.
e a gratífícação adicional por tempo de serviço.
§ 19. Da rmportância relativa ao pagamento das diferenças de vencimonto devidas a partir de 1° de novembro de 1974, por força da Implantação.
do Plano de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relatívaa
às gratíftcaçôes e vantagens de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário, desde aquela data até a da publicação do presente decr eto.
§ 29. A partir da data ('3- publicação deste decreto, os ocupantes dos.
cargos atingidos pela transposf ção ou transformação s6 podarão perceber
as gratificações e lndenizaçôes especificadas no Anexo II 10 Decreto-lei
numero 1.341, de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, cases de
concessão e regulamentação pertlnentes .
Art. 69. Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa
daquela a que poderiam originariamente concorrer são mantidos no Quadro
de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado, na forma do Anexo V
deste decreto.
Art. 7Q. OS efeitos financeiros deste decreto, com base nas faixas graduais lndícadas na relação nominal constante do Anexo II, vigorarão a
partir ce Iv de novembro de 19'14, correndo a despesa respectiva à conta
dos recu-ses orçamentários próprios de Hospital dos Servidores do Estado.
Art. 89. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1975: 1MV da Independência e 87Q da Repúblloa ,
ERNESTo GEISEL

João Paulo dos Reis Vellosc
L. G. do Nascimento e suo«

O anexo mencionado no art. 1" foi publicado no D.O. de 4-4-75 (Suplemento) .
DECRETO N." 75.559
ABRIL

DE

DE

3 DE

1975

Altera o Decreto n.s 51.670, Cle 17 de
janeiro de 1963, que aprovou em caráter aetimuoo o enquadramento do
Napessoal da Superlntendênc1a
cional da Marinha Mercante, e dá
outras providências.
O

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, combinado com o artigo 56,

da Lei n.v 3.780, de 12 de julho de
1960, e tendo em vista o que consta
da Exposição de Motivos n." 60, de19 de fevereiro de 1975, do Departamento Administrativo do Pessoai CIvil
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado o Decreto
nc 51.670, de 17 de janeiro de 1963;
que aprovou em caráter definitivo o.
enquadramento do pessoal da Bupertntendêncía
Nacional da Marinha
Mercante (SUNAMAM), vinculada ao
Ministério dos Transportes, para COrrigir o
enquadramento 'de Eumar-
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Costa valicente e Gilberto Jordão da.
Cunha, da série de classes de Técnico
de contabilidade, Código P-701.13.A.
para a de Oficial de Adm!n!Etr~ç~o,
Código .f\F-2~1.12 .A, da sl~veIl?-at!ca
de classlficaçao de cargos Instituída
pela Lei n.s 3.780, de 12 de julho de
1960.
Parágrafo única. A retificação de
enquadramento a que se refere este
artigo vigora a partir de 15 de [unho
de 1962, assegurada a diferença de
vencimento a título de vantagem pessoal, nominalmente identificável, "nos
termos do Decreto-lei n," 573, de 7
de julho de 1969
Art. 2.° Fica alterado o Decreto
n.v 71.806, de 5 de fevereiro de 1973,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), para
incluir a retificação de enquadra-

DECRETO

N9 75. tGO -

menta dos funcionários de que trata
o artigo 1.° deste decreto.
Art. 3.° O órgão de pessoal competente apostflará os títulos dos funcionários abrangidos por este decreto
ou expedirá ato declaratório ao que
não o possuir.
Art. 4.° O disposto neste decret-o não
homologa situação que, em virtude de
slndícâncta ou inquérito administrativo, venha a ser considerada nula.
ilegal ou contráría às normas administrativas em vigor.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vtgor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 3 de abril de ~ 975~
154° da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL
Dyrceu

DE

3

Araujo Nogueira

DE ABRn. DE

1975

Abre ao Ministério do Exercito o crédito suplementar de Cr$ 9. ;>50. O(\C,OO
para retorço de âotuçôee consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição ClW' lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECllETA:

Art. 19. Fica aberto ao Mimstérto do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 9.550.000,00 inove milhões, quinhentos e cinqüenta mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
1600, a saber:
Cr$ 1,00

.600 -- MINISTÉh10 DO EXÉRCITO

1601 -- Ministério do Exército
1601.06281662.328 -- Suprimento e Manutenção de Material de
~otomecanização

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

.

6.000.000

Serviço de tnrormações e Contra Informações
.
3.1 ,2, O - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.

300.000
900.000
2.350.000

1601.06281692.332 -

',r O 'I A

J~

.

9.550.000

----"

32

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 29. Os recursos necessãríos à execução deste Decreto' decorrerão
de anulação parcial de dotações vrçamentárías consignadas no vigente Orcamenta ao subanexo 1600, a saber:
.
o-s 1,00
1500 - MINISTlcHro DO EXÉRCITO
1601 - Ministério do Exército
Projeto -~ 1601.062B0431.058
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros

4.1.4.0 -

Atividade -

3.1.2.0 -

.
.

1. '175.000
1. 775.000

Material de Consumo

.

6.000.000

'r o

.

9.550.00D

Material Permanente
1601. 062B16t12.328
T J\ 1.

Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em coar-éno.
Brasília, 3 de abril de 197~.i: 1M." da Independência e 879 da República.
ERNESTO GnsEJ.

Sylvio Frota
Mário Henrique SitnOnõen
João Paulo dos Reis v euoco

DECRETO N.o 75.561 -

DE 4 DE

ABRIL DE 1975

Dispõe sobre competência para promoção e coordenação de Políticas e
Diretrizes do Plano Diretor de Medicamentos e dá outras providências.

o

Presidente da República,
no :ISO da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item V, da Constituição
DECRETA:

Att. 1.0 Passa à competência do Ministério da Indústria e do Comércio,
através da Secretaria de Tecnologia
Industrial, a promoção e coordenação
das atividades destinadas ao desenvolvimento tecnológico industrial do
setor químico.farmacêutico atualmente a cargo da Central de Medicamentos do Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Art. 2. 0 Os recursos orçamentários
previstos para projetos e atividades de
tecnologia industrial da Central de
Medicamentos, consignados no Orçamento Geral da União, para o presente exercício, bem como no Orçamento
Plurianual de Investimento, triênio de
1975/77, serão transferidos para o M!ntst.ério da Indústria e do Comércío .
Art. 3.0 Para efeito do disposto no
art. 1.0 deste Decreto, fica o Ministério da Indústria e do Comércio subrogado em todos os direitos e ob-Igações decorrentes dos contratos, con-

vênias e ajustes 'em vigor, celebrados
com terceiros.
Art. 4.0 Os Ministérios da Indústria
e do Comércio e da Previdência e Maístêncía Social manterão permanente
intercâmbio de maneira a harmonizar
as ações, objetivando a implementação
das Políticas e Diretriezs Gerais do
Plano Diretor de Medicamentos.
Art. 5.0 Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1975:
154. 0 da Independência e 87. 0 da
Repú blica.
ERNESTO GEISEL

Severo Fagundes Gemes
João Paulo dos Reis vetzoso
L. G. do Nascimento e Silva
DECRETO NQ 75.562 -

DE 7

D&

ABRIL DE 1975

Extingue as Delegacias Regionais 'do
Trabalho dos antigos Estados do
Rio de Janeiro e da Guanabara.
cria a Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro
e a Subdelegacia do Trabalho em
Niterói) e dá outras providências.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V da
Constituição, e tendo em 'vista o dis-
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posto no Capitulo U, da Lei complementar nc 20, de 1Q de julho de
1974, e no artigo 181, item rrr, do
Decreto-lei nv 2(}O, de 25 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:

Art. 1° São extintas a Delegacia
R.egional do Trabalho do antigo Estado do Rio de Janeiro e a Delegacia
Regional elo Trabalho do antigo Estadc da Guanabara, criadas pelo Decreto-lei nc 2.168, de 6 de maio de
194Q, e pela Lei nv 4.589, de 11 de
dezembro de 1964, respectivamente.
Art. 2Q Fica
criada a Delegacia
R.egional do Trabalho do Estado do
Rio de Janeiro, com sede na Cidade
tio Rio de Janeiro, com jurisdição 6
atrfbuíçôes sobre toda a área do Bscada que se originou da Lei Complementar nc 20, de 1Q de julho de 1974.
Art. 3('1 Fica criada a Subdelegacía
(JO Trabalho em Niterói, subordinada
ao Delegado Regional do Trabalho' do
Estacto do Rio de Janeiro, mtegrada
aos cargos, funções gratificadas, pessoal, a acervo . da . extinta Delegacia
Regional sediada em Niterói.
Art. 49 A contar da publicação desce Decreto. deverá o Ministro do Trabalhe providenciar, no prazo de 90
(noventa) 'dias, as medidas neeessánas à estruturação dos novos órgãos
rererídos nos artigos 2Q e 3Q deste Decreto.
§1 9, -- A organização, competênera e funcionamento dos órgãos de
que trata este artigo serão estabetecídos em 'Regimento Interno, aprova110 pelo Ministro do Trabalho, na forma __ do artigo 69, do Decreto ns 68.885,
ecs de julho de 1971.
§, 29

Enquanto não for aprovada
el. estrutura a "que se refere este artigo, os novos órgãos terão estrutura
provisória, baixada mediante Portana do> Mmistro do Trabalho.
§ 3° Os cargos e funções gratíOicadas, conslderadoa desnecessários
B/) funcionamento dos
novos órgãos
mencionados neste artigo, serão transtormados ou extintos e automaticamente suprimidos, na forma da Iegrslação em vigor.
Art" 5~' Serão transferidos para a
Deíegacta Regional 'do Trabalho do
Estado do Rio de Janeiro os recursos
~

orçamentários e financeiros das extintas Delegacías Regionais do Trabalho a que se refere o artigo 19 deste Decreto.
Art. 69 Fica transformada a função gratificada símbolo l-F, de Audítor, constante da Tabela aprovada
pelo Decreto nc 70.082, de 31 de janeiro de 1972, no cargo em comíssão sunnolo 4-C de Subdelegado do
Trabalha em Niterói.
Art. 79 Este Decreto entrará em
Vigor na "data de SUa' publicação, revogadas as disposições em: contrário.
Bras1l1a, 7 de abril de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ElUrrSTo GEISEL

Arna:do Prieto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.O 75.563
~RIL DE 1975

DE 7 DE

Exclui cargo que indica, do Quadro de
Pessoal - Parte permanente - rlo
Ministério do Trabalho.

O Presidente da República,
usando da atrlbuíção que lhe confere
o artigo 81, ítem IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único, do .artigo 7.°, da Lei
n.s 6.040, de 9 de maio de 1974, e o
que consta do Processo n'' 333 742, de
1974, do Ministério do Trabalho.
DECRETA:

Art. 19 Fica excluído do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério do Trabalho, um cargo de:
Taquígrafo" código AF.501.14, ocupa-.
do por .Ceres de Campos Charnaux
Sertã, a partir de 1 de julho de 1974.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas' as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
emaiao Prieto
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DECRETO N." 75.564 ABRIL DE 1975

DE

7

DE

outorga à Madeireira Miguel Forte

S.A., concessão para o uso exclusivo

do aproveitamento tuarauuco de um
trecho do rio Jangada, no local denominado Butiazal, no Estado do
paraná.

O Presidente da República,
usando da atribaição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
nos termos dos artigos 140, letra G e
J

150 do Código de Aguas, e tendo em

vista o que consta do processo MME
702.363-71,
DECRETA:

Art. 1.0 E' outorgada à Madeireira
Miguel Forte S. A. concessão para o

aproveitamento hidráulico de um trecho do rio Jangada, no local denominado Butíazal, situado no Município
de General Carneiro, Estado <10 Paraná, não conferindo o presente titulo delegação de Poder Público à ccncesslonária.
Art. 2.0 O aproveitamento se destína à produção de energia elétrica.
para uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artago o fornecimento de' energia. aos associados da
concessionária e vilas operárias de
seus empregados, q:.tando construídas
terrenos de sua propriedade.
Art. 3.0 A concessionária fica abri..
gada a cumprir o disposto no Códi~o
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.0 A concessionária concluirá
as obras no prazo que for fixado no
despacho de' aprovação do projeto.
executando-as de acordo com o mesmo, com as modificações que forem
autorizadas, se necessárias.
§ 1.0 A concessionária ficará sujeita às' penalidades previstas no Código
de Aguas. leis subseqüentes e seus eegulamentos, pela inobservância do
prazo fixado.
§ 2.0 O prazo referido neste artigo,
poderá ser prorrogado por ato do Diretor da Dívlsâo de Concessão de serviços de Eletricidade do Departamento
Nacional de .águas e Energia Elétrica
do Ministério das Minas e Energia.

em

Art. 5.0 A presente concessão vígo,
rará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 6.0 Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal,
nos seis (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condíções que vierem a ser
estabelecldas ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência...
Parágrafo único. No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente exigir que a concessíonárta
reponha, por sua conta, o curso d'água
em seu primitivo estado.
Art. 7.0 O presente Decretoentrarã
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueía

DECRETO NQ 75.565
ABRIL DE 1975

DE

7

DE

outorga à Madeireira Santa Maria
S. A. concessão para o uso exclusivo
do aprOveitamento hidráulico de um
trecho do rio Joraõo, no local âeno:
minado Salto São Pedro, Município
de Pinhão, no Estado do Paraná.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 1I1, da Constituição
nos termos dos artigos 140, letra a, e
150, do Código de Aguas, e tendo em
vista o que consta do Processo MME
703.044-74,
DECRETA:

Art. 1.0 E' outorgado à Madeireira
Santa Maria S.A. concessão para o
aproveitamento hidráulico de um trecho do rio Jordão, no local denominado Salto São Pedro, situado no Município de Pinhão, Estado do Paraná,
nâo conferindo o presente titulo delegação de Poder Público à concessionária.
Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a estabelecer uma li~
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nha de transmissão entre o aproveitamento de que trata este artigo e sua
fábrica, situada no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, de acordo
com os projetos aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo MME 703.044-74.
Art. 2.° O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária que
não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a titulo gratuito .
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia aos associados da
concessionária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art. 3.° A concessionária fica obrlgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Fica a. concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal,
nOS seis (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência
da concessão, sua renovação mediante as condições que vierem a ser estabelecidas ou a comunicar no mesmo
prazo, sua desistência.
§ 1.0 No caso de desistência fica a
critério do Poder Concedente exigir
que a concessionária reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu primitivo estado.
§ 2.° Compete à concessionária provocar que o Governo do Estado do
Paraná, titular do domínio das águas,
se manifeste, nos dois (2) anos que
antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse
ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 6.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

154.° da

República.

7 de abril de 1975;
Independência e 87.° da

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N.o 75.566 ABRIL DE

DE 7 DE

1975

Atualiza os valores das multas previstas no Decreto -n» 24.643, de 10 de
julho de 1934 (Código de Aguas) , e
legislação complementar mediante
aplicação de coeficientes de correção
monetária.
O Presidente da República,
usando da atribuição qu lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constttu'çâo
e tendo em vista o disposto no artigo
99, da Lei nc 4.357, de 16 de julho de

1964,
DECRETA:

Art. 1.0 As multas previstas no Decreto n e 24.643, de 10 de julho de
1934 (Código de Aguas) e legíslacâo
complementar sobre energia elétrica,
passam a ter no -exercicio de 1975, de
acordo com o disposto no arbigocê.",
da Lei número 4.357, de 16 de julho
de 1964, os seguintes valores, atualizados mediante aplicação de, coeficientes de correção monetária:
1) Decreto n.e 24.643, de 10 de julho de 1934 (Código de Aguas) •
Art. 189
§ [,"

..

até Cr$

22.321,00 (vinte e dois mil trezentos e'

vinte e um cruzeiros) e o dobro na
reincidência
.
II) Decreto-lei n.v 852, de 11 de novembro de 193B:
Art. 5.° ••.•..•........••...•..•. ,.
Parágrafo único. •
, multa
de Cr$ 223,00 (duzentos e vinte e três
cruzeiros) a Cr$ 22.321,00 (vinte e dois
mil trezentos e vinte e um cruzeiros),
até retirada.
III) Decreto-lei n.' 2.676, de 4 de
outubro de 1940:
Art. 1.0 ••..•••••••..•....••......•
a) multa de Cr$ 19.90B.00 (dezenove
mil novecentos e oito cruzeiros) no
mês
.
b) multa de Cr$ 39.816,00 (trinta e
nove mil oitocentos e dezesseis cruzei~
.
ros) no mês subseqüente
IV) Decreto D.O 41.019, de 26 de fevereiro de 1957:
Art. 178
.
§ 1.0 •••.••,............. variação
de Crê 101,00 (cento e um cruzeiros)
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a Cr$ 1.006,00 (um mil e seis cruzei-

para o previsto .•..............
§ 2.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • multas

DECRETO N." 75.568 ABRIL

1'05)

de Cr$ 1.006,00 (um mil e seis cruzei-

ros), sendo acrescidas de

.

Art. 183

.

Parágrafo único
multa
de ors 101,00 (cento e um cruzeírosj
a Cr$ 1.006.00 (um mil e seis cruzei-

ros) com direito a
.
Art. 2Q O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
Joâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

---

N.O

75.567 -

DE

7

DE

ABRIL DE 1975

Concede à empresa Yacimiento« Pe .
trolíjeros Fiscales Bol'tvianos autorização para funcionar na RepútJlica
Federativa do Brasil.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81,item lU, da Ocnstdttnçâo,
e atendendo ao que consta do Processo n." MIC-100.878-75.
DECRETA

1.0 ~ concedida à empresa
Yacimientos Petrolíferos Ftscales Bolivianos, -com sede na cidade de La
Paz, Bolívíaç autortzaçáo para Iunctonar 'no Brasil com cscntorio de representaçãc. medíante as cláusulas que a
este acompanham, assinadas pelo '!\1inístro de Estado da Indústria e do Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir Integralmente as leis
e. regulamentos em vigor ou que "enham a vigorar, sobre o objeto da
presente autorização.
Art.. 2." Este Decreto entrara em
vigor na data dê sua publtcaçào. revogadas as disposições em contrárío.
Brasilia, 7 de abril de 19~15;
154.'" da Independência e 87.'~ da
República.
Art.

DE 7 DE

DE 1975

Concede permissão em caráter permanente, à empresa Resimar - Resinas
Sintéticas do Nordeste S.A., estabelecida no Distrito Industrial de
João pessoa, Estado da Paraíba, pa_
ra funcionar aos dOmingos e nos dias
feruuios ctvis e reuçtoeos, a sua já...
brica de. polistireno,situada no referido Distrito Industrial.

O Presidente da República,
usando da atrib.. rlçâo que lhe confere
o artigo 81, item lU, da COnstituição,
de acordo com o artigo 5.", parágrafo
único, da Lei n.s 605, de 5 de janeiro
de 1949, combinado com o artigo 7.°,
§ 2.°, do Regimento aprovado pelo De,
ereto n." 27.048, de 12 de agosto de
1949
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter
permanente, a f.. m clonar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, observadas as disposições legais
vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabalho, a empresa Resinor - Resinas Sintéticas do Nordeste S.A., ostabelecída no Distrito Industrial de
João Pessoa, Estado da Paraíba, na
sua fábrica de polístíreno, situada no
referido Distrito Industrial.
Art. 2," A. empresa,- na conformidade dos atos expedidos pelo Míntstério
do Trabalho, fica obrigada a estabelecer escala de revezamento assegurando o repouso semanal aos trabalhado,
res e, pelo menos, uma vez de sete em
sete semanas, coincidente com o domingo.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçãc revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEL

Severo' Fagundes Gomes

Arnaldo Prieto
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DECRETO N° 75.569 ABRIL DE 1975

DE 7 DE

Dispõe sobre a estrutnrti básica da
Comissão Nactotuü -te gnerçia Nuclear (CNEN) e dá outras prosadências.

o Presidente da República,
usando das atribuições qUE:; lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da
Constituição,
DECRETA;

Art. 1n A Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CN3:N), autarquia
federal, criada pela Lei n'' 4.118, de
27 de agosto de 1962, e vinculada ao
Ministério das Minas e Energia nos
termos do Decreto nv 6f1.900, de 26
de junho de 1967, tem corno finalidade exercer o monopólio de que trata
o artigo 1° da Lei n'' 4.1.1H de 27 de
agosto de 1962, com <''-8 alterações
constantes da Lei n- 6.139, de 16 de
dezembro de 1974, como órgão superior de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa
cientifica.
Art. 2° Para cumprimento de suas
finalidades conta a CNEN com s, se .
guinte estrutura básica:
I

-

órgão cotemoao

Comissão Déliberatíva tCD)
II -- órgãos Execntwos

1. preeiâêncía (PR)
1.1. Gabinete (GAB)

1.2. Auditoria (AUD)
1.3. Procuradorta (F)
1.4. Assessoria de Segurança e Informações (ASI)
1. 5. Coordenadoria de Relações Intemacíonais (CRI)
1:6. Coordenadoria de Relações PÚblicas (CRF)
1. 7. Departamento de Planejamento
e Coordenação (DPC i
1.8. Departamento do Pessoal (DF)

2. Dtretorta Bxecutisxc l

2.1. Departamento de Normas e Especificações (DNE)
2.2. Departamento de Heatores <DR)
2.3. Departamento de Instalaçôes e
Materiais Nucleares (DIN)
2.4. Departamento de Ensino e Pesquísa (DEP)
3. Diretoria Executiva II

3.1. Departamento de Recursos Mi··

neraís

(DRM)

37

3.2. Centro de Informaçôea Nuclea.res (CIN)
3.3. Departamento de Admímstraçâo
(DA)

lI! -

órgâos Regíonai<;

Distritos (DIS)
Art. 3° A Comissão Deliberativa
(CD), órgão de deliberação e normalização da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, será constituída por
cinco (5) membros, um dos quais será o Presidente da Autarquia e dois
serão Diretores Executívos ,
§ 1° Os membros da Comissão Deliberativa serão nameados pelo Presidente da República de acordo com
a legislação vigente.
§ 2° Os Diretores Executivos serão
designados pelo Presidente da Autarquia.
Art. 4° O Presidente da : CNEN
exercerá a direção geral e a supervisão 'de todas as atividades da Autarquia, sendo o responsável pela
execução das deliberações na cn.·
Art. 5° O Presidente disporá, "de
acordo com a legislação especifica, de
assessores e, dentre eles; três \3' serão responsáveis pela Assessoria e
pelas Coordenadorias previstas no
item lI, do artigo 2°.
ArL 60 Aos Diretores Executivos
caberá a direção de atlvtdadea ctêcnicas e administrativas, de· acordo
com o disposto no item lI, do artigo 2°.
Parágrafo único. O Prestdente, ouvida a CD e atendendo à necessidade
de serviço, poderá, em caráter de exceção, transferir a vinculação de ór~
gãos departamentais de uma para outra Diretoria Executiva.
Art. 7° As Diretorias Executivas
serão administradas por Di.retor Executivo, os Departamentos e o Centro
de Informações Nucleares por Diretor, a Auditoria por Auditor, a Procuradoria pelo Procuraoor Geral; o
Gabinete e os Distritos por Chefe.
cujos cargos serão providos na forma da legislação "pertlnente.
Art.So A Comissão Nacional de
Energia Nuclear compete:
I - Assessorar o Ministério das
Minas e Energia:
al no estudo das medidas· neceséárias à formulação; pelo Presidente da
República, da Politica Nacional de
Energia Nuclear;
-
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b) no planejamento da execução da.
Política Nacional de Energia. Nu-

clear.

II - Promover e 'ncentívarc
a utinzação da energí.t nuclear
para fins paciftcos nos diversos setores do desenvolvimento nacional:
b) a formação de cientistas técnicos e especíaírstas nos setores rela.tivos a energia nuclear;
c) a pesquisa científica no campo
da energia nuclear.
lI! - Expedir normas, licenças e
autorizações relativas a:
a) instalações nucleares;
b) posse, uso, armazenamento e
transporte de material nuclear;
C) comercialização de material UlI";
clear, minérios nucleares e concentrados que contenham e'emen tos nucleares.
a)

IV - Expedir regutazneutos e normas de segurança e proteção relati-

vas:

a) ao uso-ode Instalações e de materiais nucleares;
b) ao transporte de materiais nu-

cleares;
C) ao manuseio de mab-rtaís nucleares:
d) ao tratamento e a aítmlnação de
rejettos radioativos;
e) à construção e à cp-ração de estabelecimentos destínadoa _a produzir
materiais nucleares e a utnteer energia nuclear.
V - Opinar sobre ti concessão de
patentes e licenças relacionadas com
a utilização da energia nuciear ,
VI - Promover a crganízaçâo e a
instalação de lahoratórlos e instituições de pesquisas a ~la subordinadas
técnica e admínfstrativamente, bem
como cooperar com 'nstn.utções exístentes no Pais com cbjetívos afins.
VII - Especificar:
a) os elementos que davam ser ccnsiderados aucleares,além do urânio,
tório e plutônio;
'b) os elementos que devam ser considerados material fértil e material
fissil especial ou de Interesse para
energia nuclear;
c) os minérios que devam sei considerados nucleares;
d).as instalações que nevam ser consideradas nucleares.

VIII - Fiscalizar:
a) o reconhecimento » 0 levantamento geológico relacionados com minerais nucleares;
b) a pesquisa, a lavra Co- a, industrialização de minérios nucleares;
C) a produção e o comé-rcio de materiais nucleares;
dJ a indústria de produção de materiais e equipamentos destinados ao
desenvolvimento nuclear;
e) a construção e a op ~taC;rl,(, de instalações nucleares.
IX - Pronunciar-se cobre projetos
de tratados, acordos, convênios ou
compromissos ínternactonaia de qualquer espécie, relativos a energia nuclear.
X - Estabelecer:
a) os preços dos mate-riais nucleares;
b) os estoques de mater-ats férteis e
físseis especiais, necessárlcs à execução do Programa Na0\ -nar de Energia Nuclear.
XI - Propor ao Presidente da República o estabeleclmentc de reservas
de minérios nucleares, de seus concentrados ou de compostos químicos de
elementos nucleares.
XII - Controlar os es'oquea e reservas a que se referem os itens X,
alineas b, e XI deste artigo.
XIII- ~ Aplicar o produto dos dividendos que lhe couberem provenientes
da PETROBRAS e da F.LE;'l'ROBRÁS.
Art. 9.° Para o cumprírr'ento de suas
finalidades, a CNEN operará diretamente ou através de lnstttuíçêes por
ela constituídas, podendo ainda, observada a legislação pertinente:
I - Contratar' os serviços de pessoas
físicas ou jurídicas, púbncas ou privadas.
II - Celebrar convênios,
III - Firmar contratos no País ou
no estrangeiro para fínanclamento de
suas atividades.
IV - Conceder recursos e auxilias.
Parágrafo único. A C~TEN terá participação majoritária na direção das
instituições que vier a oríar .
Art. 10. A Comissão Deliberativa
compete:
I - Propor as medidas necessárias a'
orientação da Política Nacional de
Energia Nuclear.
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II - Deliberar sobre diretrizes, planos, programas; orçamentos-programa
e outros instrumentos notmatâvoa.
III - Deliberar sobre li. Instalação
de laboratórios e instdtuiçôe- de pesquisa subordinados à r;NE;N.
IV - Opinar sobre tratados, acordos. convênios ou compromissos internacionais em matéria de energia nuclear.
V - Gerir o Fundo Nacional de
Energia Nuclear.
VI - Sugerir a criação de sociedades de economia mista, empresas públicas subsidiárias, ou fundações que
venham a operar no âmbvo de competência da Autarquia.
VII - Opinar sobre concessão de
patentes e licenças que envolvam a
utilização da energia nuclear.
Art. 11. Ao Gabinete compete exercer atividades de secretaria ~ de assessoramento direto e imediato do
Presidente.

Art. 12. A Auditoria compete assessorar o Presidente no exercicío da supervisão e controle do cumprimento
das normas de admlnístraçêc e mtábil
e financeira bem como realiz-ar auditagens no âmbito da CNEN (:: entidades públicas e privadas que recebam
recursos financeiros da Autarquia.
Art. 13. A Proeuradcrla compete
representar a CNEN em JU.l.W, exercer
atribuições de consurtorta elaborar e
examinar anteprojetos de Iels. regulamentos, atos internacionais. bem como
outros instrumentos de Intcre.see da ..
CNEN; e promover a pes.uttsa e a sistematização dos fundamer-tc-, iurfdícos
no campo do Direito Nuclear
Parágrafo único. Os pareceres da
Procuradoria, quando «provados pelo
Presidente. serão adota-tos como instrumento jurídico de ca-áter normativo.
Art. 14. A Assessoria de Segurança
e Informações, órgão integrante do
Sistema Nacional de rnrormacões ....
(SISNI), compete o pianejamento, a
coordenação e o controle dos assuntos
pertinentes à Segurança Nac'onal e às
Informações Setoriais. nu 'â'Y'bito üa
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 15. A Coordenadoría de Relações Internacionais compete.
I - Assessorar o Presidente na coordenação dos assuntos de âmbito in-
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ternacional no campo da energia nuclear.
11 - COlaborar com órgãos tio Ministério das Relações dlxtertor es e
com outros órgãos governamentais no
encaminhamento de negoctacões no
campo da energia nuclear.
III - Estabelecer contatos com representações diplomáticas estrangeiras e com organismos rnternacionais,
no campo da assistência técnica nuclear.
Art. 16. A Coordenadoria de Relações Públicas, órgão integrante do
Sistema de Comunícaçâc Social, compete:
I - Assessorar o Presidente em assuntos de relações públicas e de comunicação Social, e coordenar os contatos corn a Imprensa e outros meios
de divulgação.
11 Promover a divulgação de
assuntos de interesse da CNEN.
111 - Recepcionar autorfdadea nacionais e estrangeiras.
Art. 17. Ao Dsparfamento de Planejamento e Coordenação, órgão seccional do Sistema de Planejamento
Federal, compete:

I - Assessorar o Presidente quanto
ao desenvolvimento nuclear, nos aspectos técnicos, econõmicaS,)rganiaacíonaís e -polttícos, bem como na
coordenação das atividades éa CNEN.
11 - Propor ulanos, programas e
projetos, plurianuais e anuais, na
área nuclear,
111 - Acompanhar a execução dos
planos, programas e V01€v}S, para
ajustá-los aos objetivos da Política
Nacional de Energia Nuclear.
IV - Propor medidas que garantam a coordenação e o aperfeiçoamento das atividades admin.ístratlvas
da CNEN.

Art. 18. Ao Departamento 'do Pessoal. órgão seccional do Sistema de
Pessoal Civil da Admtntstraçao r'ederal (SIPEC), subordinado diretamente ao Presidente e vinculado tecnicamente ao Departamento Acmtnistrativo do Pessoal Civil (D.'\SP),
compete as atividades de gestão, execução, supervisão, controle. orientação
e pesquisa de assuntos concernentes
à administração de pessoal na area
da CNEN.

4G
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Art. 19. Ao Departamento -te Normas e Especifícações comcete j.rorcr
regulamentos, normas, especificações,
métodos e sistemas que assegurem os
níveis de garantia de qualidade exigidos pelas aplicações da energia nu-

clear para o 'rem-estar das populações.
Art. 20. Ao Departamento de Rea-

tores compete, com vistas ao licenciamento e à regulamentação:
I - Proceder a avaltnção da segurança e à üscaüeacao da pré-operação e da operação de reatores nucleares.
II - Administrar programas pam
investigação de acidentes e inovações

em seus componentes e sistemas.
III - Providenciar as medidas cabíveis no caso de madímplemento de
obrigaçôes ,

Art. 21. Ao Departamento de Instalações e Materiais Nucleares compete:
I - Habilitar, controlar, regtstrar e
fiscalizar as pessoas nsicas e jurídicas no que se refere a qualquer atividade relacionada com radioísótopos, radiações ionizantes, elementos
nucleares, materiaís férteis e risscía.
II - Registrar e fiscalizar instalações nucleares, sob o aspecto de
proteção ao público, trabalhadores e
meio-ambiente.
III - Propor, em sua área de atividade, o licenciamento de pessoas
físicas e jurídicas e de instalações
nucleares.
IV - Armazenar, aplicando salvaguardadas, os estoques nacionais de
elementos nucleares e materiais terteis e nsseís especiais, e os elementos
combustíveis.
V - Receber e depositar rejeitas
radioativos.
VI - Providenciar as medidas cabíveis no caso de inadimplemento de
obrigações.

Art. 22. Ao Departamento de Ensino e Pesquisa compete promover e
incentivar o ensino e a pesquisa, visando a formação de pessoal especializado e à realização de pesq ..u sas
científicas e tecnológicas, para o desenvolvimento da energia nuclear no
PalS.

Art. 23. Ao Departamento de Recursos Minerais compete:
I - Supervisionar, coordenar e
controlar as atividades relacionadas
com a prospecção, pesquisa, lavra,
industrialização, armazenamento e
comércio dos mínerats e minérios nucleares, minérios de interesse para a
energia nuclear e respectivos concentrados.
II - Providenciar as medidas cabíveis no caso de Inadimplemento de
obrigações.
Art. 24. Ao Centro de Informações
Nucleares compete:
I - Prestar assessoramento na área
de informações técnico -cíen ti ficas
nucleares e de processamento de dados.
II - Analisar sistemas de processamento de dados a de informações
técnico-cientificas nucleares e propor medidas para sua utnízacão,
lU - Prestar serviços de apoio técnico-administrativo.
Art. 25. Ao Departamento de Administração compete exercer as atividades de organização, coordenação,
direção, controle e execução relativas
às áreas de finanças, -nateríal, patrimônio, serviços gerais, publicações,
comunicações e arquivo e outras que
lhe sejam atribuidas.
Art. 26. Aos Distrttos compete
exercer a supervisão e a rtscanaaçãc
de atividades cujo controle seía da
competência da CNEN, bem como representar regionalmente 9. Autarquia.
Parágrafo único. Os Distritos serão, no máximo, trinta (;jC) podendo
ser instalados, alterados e extintos
mediante portaria do Presidente da
Autarquia.
Art. 27. A organízaçãc e a competência dos órgãos referidos no artigo
2.°, bem como as atribuições co pessoal serão estabelecidas em regímeu to
aprovado pelo Ministro de Estado das
Minas e Energia, observado o disposto
na legislação em Vigor.
Art. 28. As funções de confiança
existentes ficam mantidas na situação atual, até que sejam ctassmcadas e transformadas na sistemátlca
d-. Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
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Art. -29.· Este Decerto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de abril de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shlgeaki tiet«
João Paulo dos Reis

v euceo

DECRETO N° 75.570 - DE 7 DE
ABRIL DE 1975
Altera a denominação da Superintendência Local do Instituto de previdência e Assistência dos Servidores
do Estado no
antigo Estado da
Guanabara e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 80 da
Lei Complementar na 20, de 10 de julho de 1974,
;DECRETA:

Art. 10 A Superintendência Local
do antigo Estado da Guanabara. do
Institut- ce Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IP}~.8E).
criada pelo artigo 50, § 1°, do Decreto
n'' 70.755, de 23 de junho de 1972,
passa a denominar-se Supertntendênciado Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° A Superintendência Local do antigo Estado do Rio de Janeiro fica transformada em Agência
do IPASE em Niterói, de categcrla
especial.
DECRETO N." 75.571 -

Art. 3° A contar da publicação
deste Decreto deverá o Presidente do
IP ASE, por intermédio do Ministério
da Previdência e Assistência Social,
providenciar, no prazo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias à
estruturação dos novos órgãos referidos nos artigos anteriores.
§ 1" A organização, competência e
funcionamento dos novos órgãos de
que trata este artigo serão estabelecidos em Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Previdência ~ Assistência Social, na forma do artigo
6" do Decreto na 68.885, de 6 de Julho
de 1971.
§ 2° Enquanto não for aprovada a
estrutura a que se refere este artigo,
os órgãos terão organízaçao provisória, baixada mediante portaria do
Ministro da Previdência e Assistência
Social.
§ 3" Os cargos e funções gratücadas, considerados desnecessários
ao
funcionamento dos novos órgãos mencionados neste artigo, serão transformados ou extintos e automatícamente
suprimidos, na forma da íegísmção
em vigor.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, retroagindo seus efeitos a 15 de março
de 1975 e revogadas as disposições em
contrárío.
Brasília, 7 de abril
da Independência
República.
1540

de 1975;
e 87° da

ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Síl1'a

DE 8 DE ABRIL DE 1975

Abre ao Ministério da Fazenda.. em lavor do Gabinete do Ministro, o crédito suplem~ntar de Cr$ 600.0CO,00, para reforço de dotações constonaetas no otçente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atrtbutceo que .he confere o .artlgo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6.°, da Lei n.e 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor do Gabinete
do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil
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cruzeiros), para reforço de cotações orçamentárias consignadas ao aubanexo
1700. a saberCr$ 100
1700 -

MINISTlnRIO DA FAZENDA

1701 -- Gabinete do Ministro
1701.03070212.026 - Manutenção de Residências Oficiais

3.1.4.0 -- Encargos Diversos

- '"

..

400.000

.

200.000

1701.03070212.230 .- Conservação de Residências

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

600.000

Total . .

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 1700, a saber:

Cr$ 100
1700 1701 -

1701.03070202.001 -

3.1.4.0 -

MINISTllRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro

Assessoramento Superior

Encargos Diversos

.

600.000

Art. 3.'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlspoalçõea em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1975; 154.° da Independência e 87.° da República.
ERNESTO GFJSEL

Mário H ennque Sim.onsen
João Paulo dos IGeis veuoso

DECRETO N° 75.572 ABRIL DE

DE

1975

8

DE

Promulga a Convenção de Paris para
a Proteção da Propriedade inaustruu
reusõo de Estocolmo, 1967.

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo n- '18,
de 31 de outubro de 1974, a Oonvençâo de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1yl':7;
E havendo o instrumento hraslleiro
de adesão sido depositado junto à
Orgamzaçâo Mundial da Pronnedade

Intelectual (OMPl) , a 20 de- dezembro de 1974, com a declaração de que
o Brasil não se considera víncutado
pelo disposto na alínea 1. do Artigo
28 (conforme previsto na alínea 2 do

mesmo Artigo), e de que a adesão
do Brasil não é aplicável aos Artigos

1 a ·12, conforme previsto no Artigo

continuando em vigor no Brasil
a 'revisão de Haia, de 1925;
E havendo a referida COnvenção entrado em vigor definiblvamence para
o Brasil, a 24 de março de 1975;
Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente
corno nela se contém, mantida a declaração acima mencionada.
Brasília, 8 de abril de 1975;
15~,o
da Independência e 37° da
República.
20

ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.
de 10-4-75.
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DECRETO N.0 75.573 ABRIL DE 1975

DE

DO

8

~o.DER

DE

Concede reconhecimento aos curses de
Administração e de Comunicação
Social: da sccuiaoae de Ciências Juruucae e Administrativas de ltapetinímça, mantida pela Fundação
Karnig Baearían, com sede na Cidade de ttaoetininça, Estado de São
Paulo.

o

Presidente da -Repúblíca,

usando das atribuições que lhe confe-

re o artígo 81, item IH, da constitui.

ção, de acordo com o artigo 47, da Lei
n," 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista.
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 78-75, conforme consta
dos processos n.ss 5.261-73-CFE e
247.806-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Administração (habüitacões em Admínistracâo de Ern.
presas e Administração Pública) e de
Comunicação Social (habilitação em
Relações Públicas) da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Administrativas
de Itapettninga, mantida pela Fundação Karnig Bazarian, com sede na Cidade de Itapetinínga, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.574 ABRIL DE 1975

DE

8

DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Geografia, de História, de Letras e
de Pedagogia da Faculdade de Filosofia,
Oiénciae e Letras de Araçuari, mantida pela Fundação Municipal de Ensino, com sede na Cidade de Araçuari, Estado de Minas

Gerais,
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigO 81, item III, da Constituí-
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ção, de acordo com o artigo 47, da Lei
TI.O 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no H42, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação TI.O 37-75, conforme consta.
dos Processos n.ss 10148-74-CFE e ....
210.078_73 do Mlni.stério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecímenaos cursos de Geografia, de História,
de Letras (licenciatura plena habilitação em Português-Inglês) e de Pedagogra (habilitações em Magtstêrlo
das Disciplinas Pedagógicas do 29
grau e em Administração Escolar licenciatura plena) da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras C1e Araguarí, mantida pela Fundação Municipal de Ensino, com sede na Cidade
de Araguari, Estado de Minas Gerais .
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N. 75.575 ABRIL DE 1975

DE

8

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia Elétrica da Faculdade
de Engenharia São Paulo, mantida
pela Sociedade Educacional
são
Paulo, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conrere o artigo 81, item IH, da Constituíção, de acordo com o artigo 47, da Lei
n.s 5;540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista.
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n,« 428-75, conforme consta
dos Processos n.ss 8403_74-CFE e ....
209.961-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia ..E:é-
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trtca (modalidade Eletrônica) da Faculdade

de

Engenharia

DECRETO N.O 75.577 -

São Paulo,

mantida pela Sociedade Educacional
São Paulo, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.

ABRIL

DE 8 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao Curso de
Administração, da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos - Unisinos,
em São Leopoldo, Rio Grande do
Sul, mantida pela Sociedade Antonio Vieira, com sede em Porto Alegre, no mesmo Estado.

O Presidente da República,

ERNESTO GEISEL

usando das atribuições que lhe confe-

lVeu Braga

re o artigO 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da Lei
n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 468-75. conforme consta
dos Processos n.ss 8780-74-CFE e ....
208.873-75 do Ministério da Educação

DECRETO

N.O

75.576

DE

8

DE

ABRIL DE 1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia Civil da Faculdade de
Bnaentuuía São Paulo, mantida pela
Sociedade Educacional São Paulo,
com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl. da Constituíção, de acordo com o artigo 47, da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação TI.O 427-75, conforme consta
dos Processos ncs 8.404-74-CFE
e
209.960_75, do Ministério da Bducaçâo
e Cultura,
ü

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia Otvil da Faculdade de Engenharia São
Paulo, mantida pela Sociedade Educacional São Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
154.° da

República.

8 de abril de 1975;
Independência e 87.° da

ERNESTO GEISEL
Ney Braga

e Cultura,
DECRETA:

Art.

1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração, habllitação em Administração de Empresas,
da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - Unísinos, em São Leopoldo,
Rio Grande do Sul, mantida pela 50·ciedade Antonio Vieira, com sede na
Cidade de porto Alegre, no mesmo Estado.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,
154.° da

8 de abril de 1975:
Independência e 87,1) da

República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO

N.o
ABRIL

75.578 ~ DE 8 DE
DE 1975

Autoriza o funcionamento da habilitação em Orientação Educacional no
curso de Pedagogia da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de crueeíro, mantida pelo Instituto de Bnsino Superior de Cruzeiro. Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituí-
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ção, de acordo com o -artigo 47, da Lei
0. 0 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de' setembro de 1969, e tendo em vista.
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n,e 472-75. conforme consta
dos Processos n.ss 8186-74-CFE e
211.296'-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o runctcnamento da habilitação em Orientação, Educacional no curso de Pedagogla cda Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Oruzeíro, mantida.
pelo Instituto de Ensino Superior ce
Cruzeiro, com sede na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.0 <la
República.
ERNEsTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N. 75.579
ABRIL DE

DE

8

DE

1975

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Serviço Social e de Estudos sociais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, mantida pela Fundação de. Cultura Espírita "ParanáSantlL Catarina", com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

_6 Presidente da -República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item Iff. da Constitui.
çâo, de acordo 'com o artigo 47, da Lei
0. 0 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969. e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 458-75, conforme consta
dos .Processos n.ss 4482-73_CFE e .....
2?2.430-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

.Art. L" Fica autorlaado o funcionamento dos cursos de serviço Social
e de Estudos Sociais (licenciatura de
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L" grau e habilitação em Educação
MOraI e Cívica) da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais de ountlba, mantida pela Fundação de Cultura Espírita "Paraná - Santa catariria", com sede na Cidade de cuntt,
ba, Estado do Paraná.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de abril de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 75.580
ABRIL DE 1975

DE

8

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos,
mantida pela Sociedade _Visconde àe
São Leopoldo, com sede na Cidade
de Santos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da, Lei
n.o 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.O 842, de _9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de,
Educaçãon9 74-75, conforme consta;
dos Processos n.ss 8.939-74-CFE e ....
208.319-75 do Ministério da Educação
e cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Santos, mantida pela Sociedade
Visconde de São Leopoldo, com sede
na Cidade de Santos, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga.
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DE

ABRIL DE 1975

Concede autorização à Companhia
Bugsier -r, Reederei - U nd BeTgungs Aktiengesellschajt, para
operar na plataforma continental, a
serviço da Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS.

o Presidente da República.

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da constituição, de acordo com o Decreto número 63.164, de 26 de agosto de 1968,
e tendo em vista o que consta do Processo TI.O 601.766-75, do Ministério das
Minas e Energia,
DECRETA:

Art. LO E' concedida autorização à
Companhia alemã Bugsier - Reeàerei
Und Bergungs Akttengesellschaft, para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decretolei

TI.O

1.098, de 25 de março de 1970,

a serviço da Petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRAS, mediante contrato
entre as mesmas celebrado, empregando a embarcação M/V Titan de
nacionalidade alemã, nos serviços de
reboque de unidades de perfuração.
Art. 2.° A autorização de que trata
este Decreto, vigorará até 28 de fevereiro de 1977, prorrogável mediante
novo Decreto, sem prejuízo de sua
caducidade em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos trabalhps
contratados ou a extinção das obrrgaçôes respectivas, na [arma da lei
ou do contrato.

Art. 39 ~te Decreto entrará em vigor na data de sua pubncacão, revogadas as dísposiçôes em oontrârio.
Brasília, 8 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo He7lning
Shigeaki uei«

DECRETO N.o 75.582 '-ABRIL DE 1975

DE 9 DE

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de âeeapro
priação pelo Departamento tcootonal de Obras Contra as Secas D.N.O.C.S., área de terra abrangida pelo projeto de Irrigaç,ri? '.'Val e
do Gurçuéia", no
Mumc~plO de
Cristina Castro, no Estado do Piauí.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e na conformidade com. o
artigo 4.°, da Lei n,v 4.593, de 29 de
dezembro de 1964,
DECRETA

Art. Lo Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as secas _.
D.N.O.C.S., uma área de terra com
17.875,0250 ha. (dezessete lnll,oitocentos e setenta e cinco hectares e
duzentos e cinqüenta centrares),
aproximadamente, situada no Municipio de cnsüno Castro, no .Estado
do Piauí, abrangida pelo Projeto de
Irrigação "Vale do Gurguêía", assim
descrita nas plantas constantes do
Processo n,s 12.096-MI-74, devidamente rubricadas pelo Secretarro-Geral do Ministério do Interior: partindo do vértice PO, com o rumo de
43° 00' 8.l!: mede-se 3. 975,OOm ate o
vértice P1; deste, com uma deftexâo
à direita de 72° 00' e rumo de 29°
00, SW mede-se 787,00 m até o _vér-:
tíce P2; deste, com uma deflexão a
esquerda de 65° 15' e rumo de 36°
15' SE, mede-se 2.538,00 m até o
vértice P3; deste, com uma d€'flexão
à esquerda de 85° 00' e rumo 58°
45' NE mede-se 425,00 m até o vértice P4; deste, com uma detlexào à
direita de ali" 10' e rumo 53° 05' SE,
mede-se 2.912,00 m até o vértice P5;
deste, com uma acnexão à esquerda
de 83° 15' e rumo de 43° 40' NE, mede-se 2.000,00 m até o vértice P6;
deste, com uma deflexão à díreíta
de 71° 45' e rumo de 64° 35' SE, mede-se 1.300,00 m até o vértice P7;
deste; com uma deflexãc à direita
de 12° 00' e rumo de 52° 35' SE, mede-se 1.000,00 m até o vértice :P8;
deste, com uma deflexão à esquerda
de 15° 45' e rumo de 68° 20' SE, mede-se 762,00 m até o vértice 'i.::J9; deste, com uma deflexão à direita. de
430 30' e rumo de 24°~ 50' SE, me-
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de-se 288,00 m até o vértice PlO;
deste, com uma deflexão à direita
de 69" 15' e rumo 44" 25' 'dW, mede-se 3.100,00 m até o vértice P11;
deste, com uma deflexão à direita
de 14" 15' e rumo 58" 40' SW, mede-se 8.767,00 m até o vértice _P12;
deste; com uma deflexãc à dtrelta
de 18" 00' e rumo de 76" 40' SW,
mede-se 3.780,00 m até o vértice P13;
deste, com uma deflexão a esquerda de 27" 24' e rumo de 49" 16' SW,
mede-se 4.650,00 m até o vértice P14;
deste, com uma deflexâo à direita de
89" 40' e rumo de 41" 04' NW, mede-se 5.300,00 m até o vértice PI5;
deste, com uma deflexão à direita.
de 14" 30' e rumo de 26" 34' NW,
mede-se 3.125,00 m até o vértice PI6;
deste, com uma deflexão à direita de
42" 45' e rumo de 16" 11' UE, mede-se 350,00 m até o vértice P17;
deste, com uma deflexâo à dlreíba
de 70" 30' e rumo de 86" 41' NE,
mede-se 312,00 m até o vértice P18;
deste, com uma deflexão à esquerda
de 60" 46' e rumo de 25" 55' NE, mede-se 162,00 m até o vértice P19; deste, com uma deftexão à esquerda de
66" 30' e rumo de 40" 35' NW, mede-se 325,00 m até o vértice P20; deste, com uma deflexão à direita de
76" 05' e rumo de 35" 30' NE, medese 225,00 m até o vértice P21; deste, com uma deflexâo à direita de
62" 40' e rumo de 81" 50' SE medese 150,00 m até o vértice P22; deste
com uma defIexão à esquerda de 83"
30' e rumo de 14" 40' NE, mede-se
438,00 m até o vértice P23; deste,
com uma deflexâo à direita de 64"
30' e rumo de 79" in, NE, mede-se
100,00 m até o vértice P24; deste
com uma deflexão à direita de 78"
30' e rumo de 22" _20' SE, mede-se
388,00 m até o vértice P25; deste,
com uma deflexâo à esquerda de 90"
ao' e rumo 67" 40' NE, mede-se 880,00
m até o vértice P26; deste, com uma
deflexâo à esquerda de 59" 30' e rumo de 8" 10' NE, mede-se 208.00 m
até o vértice P27; deste, com uma deflexão à esquerda de 57" 45' e rumo de 49" 35' NW, mede-se 287,00 m
até o vértice P28; deste, com uma
deflexão à direita de 97" 10' e rumo
47" 35' NE, mede-se 175,00 m até o
vértice P29; deste, com uma deflexão à direita de 46" 40' e rumo de
85° -45' SE, mede-se 350,00 m até o
vértice P30; deste, com uma def1exão à esquerda de 102" 00' e rumo do
7" 45' NW, mede-se 712,00 m até o
vértice P31; deste, com uma defle-
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xão à direita, de 41" 00' e rumo de
33" 15' NE, mede-se 326,00 m até o
vértice P32; deste, com uma deflexâo
à esquerda de 35" 50' e rumo de 2"
35' NW, mede-se 862,00 m ate o vértice P33; deste, com uma deflexâo
à direita de 129" 00' e rumo de 53°
35' SE, mede-se 500,00 m até o vértice P34; deste, com uma deflexãc
à esquerda de 73" 45' e rumo de 52"
40' NE, mede-se 287,00 m até o vértice P35; deste, com uma deftexào à
esquerda de 53" 45' e rumo de l° 05'
NW, mede-se 325,00 m até o vértice
P36; deste, com uma deflexão a direita de 150" 00' e rumo de 31" 05'
SE, mede-se 475,00 m até o vértice
P37; deste, com uma deflexãc à esquerda de 56" 55' e rumo de 38" 00'
SE, mede-se 250,00 m até o vértice
P38; deste, com uma deftexão à es~
querda de 77" 50' e rumo de 14" 10'
NE, mede-se 362,00 m até o vértice
P39; deste, com uma deflexâo à direita de 117" 20, e rumo de 48" 30'
SE, mede-se 225,00 m até o vértice
P40; deste, com uma deflexãc à. eSquerda de 89" 00' e rumo de 42" 30'
NE, mede-se 562,00 m até o vértice
P41; deste, com uma deflexâo a direita de 91" 30' e rumo de 16" 00' SE,
mede-se 225,00 m até o vértice P42;

deste, com uma- deflexãc à esquerda
de 98" lO' rumo de 35" 50' NR, mede-se 338,00 m até o vértice P43;
deste, com uma deflexão à esquerda
de 74" 45' e rumo de 38" 55' NW,
mede-se 450,00 m até o vértice P44;
deste, com uma deflexâo à direita de
60" 45' e rumo de 21" 50' NE, medese - 438,00 m até o vértice P45; deste,
com uma õenexao à direita de 2&
25' e rumo de 48" 15' NE, mede-se
655,00 m até o vértice P46;
deste
com uma deflexâo à direita de 57" 50'
e rumo de 73" 55' SE, mede-se 312,00
m até o vértice P47; deste, com uma
deflexão à esquerda de 83" 40' e rumo de 22" 25' NE, mede-se 500,00 m
até o vértice P48; deste, com unia
deflexãc à direita de 44" 40' e rumo
de 67" 05' NE, mede-se 1.025.00 m
até o vértice P49; deste, com uma deflexão à esquerda de 24" 55' e rumo
de 42" 10' NE, mede-se 1.100,00 m
até o vértice P50; deste, com uma deflexão à direita de 28" 35' e rumo
de 70" 45' NE, mede-se 350,00 In _<,,_té
o vértice P51; deste, com uma deflexão à esquerda de 55" 15' e rumo
de 15" 30' NE, mede-se 350,00 In até
o vértice P52; deste, com uma deflexão à direita de 54" 30' e rumo
de 70° 00' NE, mede-se 412,00 m até
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o vértice P53; deste, com uma deflexâo à esquerda de 93° 50' e rumo
de 23° 50' NW, mede-se 333,00 m
até o vértice P54; deste, com uma
deflexão à direita de 40' 00' e rumo
de 16° 10' NE, mede-se 312,tJO m até
o vértice P55; deste, com uma deflexão à direita de 51° 40' e rumo de
67° 50' NE, mede-se 900,00 m até o
vértice P56; deste, com uma deflexão à esquerda de 28° 45' e rumo de
39° 05 NE, mede-se 438,00 f i até o
vértice P57; deste, com uma deflexão
à direita de 57° 05' e rumo de 83°
50' SE, mede-se 425,00 até o vértice P58; deste, com uma deflexão
à esquerda de 22° 55' e rumo de 73°
15' NE, mede-se 875,00 m até o vértice P59; deste, com uma deflexâo
a esquerda, de 98° 45 e rumo de 25°
30' NW, mede-se 438,00 m até o vértice P60; deste, com uma deflexão à
esquerda de 88° 25' e rumo de 66° 1)5'
SW, mede-se 412,00 m até o vértice
P61; deste, com uma derlexão à dIcelta de 151° 15' e rumo de 37'" 20'
NE, mede-se 2.075,00 m até o vértice P62; deste, com uma deflexão à
esquerda de 48° 40' e rumo de 11°
20' NW, mede-se 425,00 m até o vértice P63; deste, com uma derlexão
à direita de 41° 35' e rumo de 33° IS'
NE, mede-se 762,00 m até. o vértice
P64- PO; deste, com uma deflexão à
direita de 103° 45 ficando «ssím fechado o polígono com a área total
de 17.995 ha , (dezessete mil, novecentos e noventa hectares) aproximadamente.
Art. 2.° A área de terra, descrita no
artigo anterior, pertence aos seguintes proprtetàrtos: gleba Sapé, com
2.000 ha. (dois mil hectares) _. Antônio Barros Cavalcante; gleba Bom
Lugar, com 1.000 ha. (hum mtl he.:..
tares) - José Borges de Leal; gleba
Anda Só, com 2.400 ha. (dOIS mil
e quatrocentos hectares) Marta
Rita de Souza; gleba São Lourenço,
com 3.013 na. (três mil e treze hectares) - José Francisco Mírnnda ;
gleba Anda Só, com 6.038 lia. (seís
mil e trinta e oito hectares) - Maria Rita de Souza; gleba Oaatmga,
dividida em três parcelas: a primeira
com 1.134 ha , (hum mil cento C" trinta e quatro hectares) - Bertoldo
Francisco Carvalho; a segunda com
2.400 ha. (dois mil e quatrocentos
hectares) - Maria Carolina da Silva
e a terceira com 5 ha . (cinco hectares) - Francisco de Souza Moreira.

Art. 3.° A área da EstradaPI-4
coro 114,9750 (cento e quatorze hectares e nove mil, setecentos e cínquenta
centíares) , está excluída da área
constante do artigo 1.0.
Art. 4.° O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar, com
recursos que lhe sejam desuínados
para realização do Programa de Irrigação do Nordeste, a desapropriação
de que trata este Decreto.
Art. 5.° O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de conformidade com o artigo 15, do Deereto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações da Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacâo revogadas as dispoeíçóes em -ontràrio.
Brasília, 9 de abril de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Maurício Rangel Reis

DECRETO

N.o

75.583 -

DE 9 DE

ABRIL DE 1975

Regulamenta a Lei n.o 6.138, de 8 de
novembro de 1974 qu dispõe sobre a inspeção e ttsouizaçôo do comércto de tertuizoniee, corretnae e
mocuiaraee destinados à agricultura.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da. Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo lO, da Lei TI.O 6.138, de 8
de novembro de 1974,
DECRETA:
CAPiTULO 1

Dos órgãos da Fiscalização e das

Detmiçôee
Art. 1.0 A inspeção e fiscalização
do comércio de fertilizantes, corretivos e mocuiantes, destinados à agricultura são regulados de contorrmdade com as normas previstas neste Regulamento.
Art. 2.° A execução da inspeção e
da fiscalização, de que trata este Regulamento, é atribuição do Minis-
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térío da Agricultura, através do Departamento Nacional de Produção Vegetal
§ 1.0 Poderá o Ministério da Agricultura, mediante convênio, delegar
às Secretarias de Agricultura ou. órgãos correspondentes, nos Estados,
'I'errltórros e Distritos Fedel'al, a
competência para realizar a Inspeção
e a fiscalização previstas no presente
Regulamento,
§ 2.° A execução das atrlbutçôes
delegadas ficará sujeita à supervisão
e coordenação do Ministério da Agricultura.
Art. 3,° Para garantir o cumprimenta das disposições Iegais pertínentes à Inspeção e fiscalização de fertilizantes, corretivos e Inoculantes, as
autoridades policiais opevarâo em estreita colaboração com os órgãos incumbidos dessa atribuíçào .
Art. 4.° Para efeito deste Regulamento, serão observadas as seguintes
dennícões relativas a ferttlizantes,
corretivos e inoculantes ,
I - Nutriente - E' todo elemento
necessário para o crescimento e produção dos vegetais:
a) Macronutriente primário Os
elementos nitrogênio, fósforo e potássio, expressos na t.r-ma do nitrogênio (N); pentóxído de fósforo
(~205) e óxido de potássio (K20); -=
b) Macronutriente secundário - Os
elementos cálcío, magnésio e enxofre,
expressos na forma de óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio (MgO)
e enxofre (S), respectivamente;
c) Micronutriente - Os elementos
boro, cloro, cobre, ferro, manganês,
molíbdênío e zinco, expressos nas
formas de B, CI, Cu, Fe, Mn, Mo e
Zn, respectivamente;
H - Fertilizante - Toda substância mineral ou orgânica, natural ou
sintética, fornecedora de um ou mais
nutrientes das plantas:
a) Fertilizante simples Todo o
fertilizante formado 1- um composto
químico, contendo um ou dois macronutrientes primáríos;
b) Fertilizante misto ou mistura de
fertilizantes - Todo o rertnieante re-

sultante da mistura de dois ou mais
fertilizantes simples;
c) Fertilizante complexo 'rodo o
fertilizante contendo dois ou mais

macronutrientes primarias, resultantes do processo tecnolóstco em que se
formam dois ou mais compostos qut ..
micos;
IH - Carga - Qualquer material
adicionado no preparo de 1,000 Kg
de fertilizante misto, não oferecendo
garantia em nutrientes; .ião constatuí carga o material destinado ao revestimento externo dos grânulos;
IV - Corretivo - Todo c- material capaz de, quando aplicado ao
SOlO, corrigir-lhe uma ou mais caracterítsícas desfavoráveis às plantas;
V - tnoeuiante - Todo material
contendo mícroorgamsmos fixadores
de nitrogênio e que atue, tavoravelmente, no desenvolvimento das plantas.
Considera-se como mocuíante:
a) Cultura de mícroorganísmos especificos, díl uida em veiculo inerte e
estéril que, vivendo em simbiose com
as plantas, fixam o nitrogênio de ar
atmosférico;
b) Qualquer outra cultura ne microorgamsmos capazes de t íxar nitrogente, quando sua eficiência ror comprovada por órgão pubhcc (te oeeqUISa.
Art. 5.° As entidades públicas GU
prrvadas que operam no setor de fertilizantes, corretivos ou mocutantes,
assim se classificam:
1 - Importador - Quando acquirir no exterior fertíüva.otes, corretívos ou ínocuíantes ,
II - PrOdutor - Quando se dedicar a producao de tertdhzantes, cotrcnvos ou ínoculantes,
IH - õâtmspuuuun - Quando se
dedicar li mistura, reemba.taeem e
comercialização de fertilizantes, corretivos ou inoculantes.
IV - Revendedor - Quando se
dedicar â revenda de ferttltsantes,
corretivos '1. ínoculantes nas embalagens originais.
Parágrafo único. Quando o revencredor comercializar produtos a granel, passará a ser considerado como
manrpulador destes produtos.
CAPíTULO II

Do Registro das Entidades

Art. 6.° :É: proibida a Importação,
produção, manipulação ou revenda de
fertilizantes, corretivos ou ínoculatjtes,
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sem que a entidade responsável esteja registrada no órgão competente de
fiscalização.

Art. 7.0 Para obter o registro, ')5 interessados deverão preencher formu
Iártos próprios, fornecidos pelo órgão
de fiscalização, em que constem:
a) nome da firma;
b) razão social;
c) categorias em que se enquaora,
de conformidade com o artigo 5.";
d) registro na Junta Comerei '1,1 ou
Departamento Nacional de Re.nstro
do Comércio;

e) inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes;
1) responsável administrativo;
g)

responsável técnico registrado no

Conselho de sua respectiva profts sâo:
h) relação, com os respectivos -ndereços, da sede, filiais e depósitos;
i) informações sobre ínstalacões.

equipamentos e capacidade .iperacio-

nal.
§ 1.0 Qualquer alteração havida nas
informações prestadas pelos Interessaposo a que se referem as alíneas oeste
artigo. deverá ser notificada ao )rgrlo
competente, no prazo de 30 (trinca)

dias.
§ 2.0 São excluídos da exigência <ia
alínea "g" os revendedores de rert.tüzantes e os importadores, produt- .res
manípuladores ou revendedores de
ccrretívos ,
§ 3." O pedido de registro da eotidade deverá ser apreciado pelo )fg§o
competente. no prazo maxtmo de 2C
(vinte) dias, após a entrada do respectivo requerimento.
CAPiTUW In

Do Registro dos Produtos

Art. 8." A comercíalizaçào de f~.···.l.
Iízantes, corretivos ou mocuíantes s6
poderá ser efetivada após o d~\'Jdt. regist.ro desses produtos no orgãc competente de fiscalização
Art. g." Os registros das entidades,
bem como dos seus produtos. obe.te.orâo. no seu processamento, à ststemáttca indicada pelo Departamento Nacional de Produçâ.c Vegetal d Ministério da Agricultura.
Art. 10. Para obter o registro do
pr ..... uto, o requerente deverá preen-

cher

formulário.

conforme

modelo

próprio, com os seguintes dados:

a) nome e número do registro da
firma no órgão de nscaneacão:
b) nome ou marca comercial
r'c
produto:
C) garantia do teor de nutrientes
prevista nos artigos 15, 19. 20 e 22;
d) nas misturas de fcrt.íüzantes, as
quantidades das diversas mate-tasprimas com suas alternativas e respectivos teores percentuais de nut-rentcc empregados na composição -íe mil
quilos do produto ou mil litros (a-íu-

bcs Jíqurdos) ;

e) nos fosfatos naturais moídos r.ão
acidificados, fosfatos de fusão. eS"ó-

rias de destostoração, farinha de
ossos e corretivos, as garantias do
grau de finura (granulometría) orevistas no artigo 19;
1) nos ínocutantes, além das exigências constantes das alíneas "a" e
"b" deste artigo, deverão ser fornecidOS os seguintes elementos: veuuuo,
estirpes. especificidade. concentração
mimma de células viáveis e tipo dt='o
embalagem.

Parágrafo único. Todas as vres do
formulário deverão comer a assinatura do responsável técnico,
Art. 11. O pedido de registre deverá ser apreciado, pelo óraào competente, no prazo máximo de 20 (vmce)
dias, após a entrada do respectivo requerimento.
Parágrafo único. Se o pedido 1e registro de fertilizantes, corretivos ou
Inc cuíantes, feito de acordo com as
presentes normas, não for decidido até
o vigésimo dia após a sua entrada na
repartição competente. considera-se o
requerente autorizado a comercíauzar
o produto. ficando. todaviav sujevcc à
fiscalização e às penalidades estatvaecidas neste Regulamento, exceto no
cuc dispõe a alínea "b" do artigo 26.
Art. 12. O deferimento do "OP.'O'.do
de registro implicará na expedição do
respectivo certificado.
§ 1.0 As entidade- deverão, ooneatoríamente, comunicar. a cada três ~ncs
ao órgão de fiscalização. os números
de registros que continuarão em -tgor.
§ 2." O não cumprimento do disposto
Ué' paragnafc anterior implicará no
cancelamento automático dos regiStros.
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Art. 13. Ficam dispensados 'ia registro: esterco curado. lixo fermentado, cinzas, turfas, fuligens e »i'iros
resíduos, quando vendido com 'I sue
denominação exata.
Art. 14. Qualquer modificação Da
garantia ou marca do produto, iá registrado, implicará em nove regt.ssro
CAPíTULO IV

Dos Produtos e suas Garantias
Art. 15. Os fertilizantes simples não
poderão oferecer garantias inferll)'I'es
às constantes das respectivas esp-cifícaçôes, estabelecidas pela ABN'f.
Art. 16. É proibida & adíçào de carga aos fertilizantes simples.
Art. 17. As garantias relativas aos
fertilizantes simples poderão ser ex··
pressas com uma decimal.
Art. 18. Nos fertilizantes granu.ados ou misturas de grânulos, é rolerada a presença de até 10% (dez por
cento) de partículas menores do que
0,5 mm ,
Art. 19. Os produtos abaixo relacionados somente poderão ser registrados quando apreseutnrem as seguintes especificações:
a) fosfatos de fusão em geral ~ f"Scórías de destosroraçâo deverão oessar 75% (setenta e cinco por -ent..,)
em peneira n." 100 Tyler (abertura de
0,15 mm) ;
b) corretivos e farinhas de ossos deverão passar 100% (cem por -ecto)
em peneiras n.s 10 Tyler taberbure de
2 mm) e 50% (cinqüenta por :~ntol
em peneira n.s 50 Tyler taberturs de
0,30 mm) ;
c \ para .os corretivos, a soma dos
teores de óxido de cálcio (CaO) A cxrdo oe magnésio (MgO J deverá oH no
mlmmo, 38% (trinta e oito por centc.) :
~) fosfatos naturais moídos deverão
passar 85% (oitenta e cinco por I"'.p..t;_
to) em peneira n.v 200 Tyler (abertura
de 0,075 mm) •
Art. 20 As misturas de fertallzantes
e os rertr'tzantes complexos somente
pcderào ser registrados:
a) Se as garantias dos teores percentuais de nitrogênio (N) total• »entóxído de fósforo (POG) "solúvel" e
óxido de pctássic (K~O) "solúvel torem expressas em números mteírov,
b) se a soma dos teores percencuais
de nitrogênio (N) total, (F9)G), 'so'ú.

vel", e (K 20), "solúvel", for Igua' ou
superior a 24% (vinte e quatro .cr
cento) .
s 1.0 O limite mtnímo de 24% (vinte
e quatro por cento) devera ~,e atíngido nas mtsturas de rertüc-antos e
nos fertilizantes complexos: N-P K

n.r-,

N-K

e

P-K.

Por nitrogênio (N) total. p-ntóxtdo de fósforo (P20G), "solúver , e
óxido de potássio (K~O), "solúvel" entenoe-se, respectivamente, a percentagem de N, P~Or> e K 20, determinada
de acerco com os metodos ananto.-os
a que se refere o artigo 39.
Art. 21. Os macronutrlentes secundários e mícronutrtentes, contidos
nos fertilizantes, somente poderão ser
como tal declarados, se garantidos.
Art. 22. A garantia de cada nutriente extraído, de acordo com os.
métodos indicados no artigo 39, e
constantes do certificado de registro,
será expressa em percentagem sobre
o produto tal como é vendido, como
se segue:
a) em nitrogênio: o teor total e,
facultativamente, o protéico, arntdico, amoníacal e nítrico;
b) em pentóxldo de fósforo (P~OJ):
1 - o teor solúvel em água;
2 - o teor solúvel em solução de
ácido cítrico a 2% (dois por cento).
relação 1:100;
3 - o teor total, somente para 05
fosfatos naturais, fosfatos de fusão,
escórias de desfosforação e Iarmha
de ossos, quando comercializados isoladamente;
C) em óxido de potássio (K~O), o
teor solúvel;
d) em óxido de cálcio (CaO) e óxido de magnésio (MgO), (somente para os corretivos), os teores solúveis;
e) em cálcio t Ca), enxofre
(8),
magnésio (Mg), boro (B) cloro rcn,
cobre (CU), ferro (Fe), manganês
(Mn), molíbdênío (Mo) e zinco (Zn).
os teores destes nutrientes aob a forma elementar.
Art. 23. Os inoculantes somente
poderão ser registrados:
a) quando produzidos com estirpes
recomendadas pelas instituições públicas de pesq uísa:
b) quando a concentração das céviáveis for. no mínimo
de
lulas
10.000.000 (10x106), por grama do
produto, no vencimento do prazo de
§ 2.°

validade.
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Art. 24. Qualquer fertilizante, corretivo ou ínooulante, que apresentar
variação, para menos, em relação à,..
garantias oferecidas no tegrstro, respeitadas as tolerâncias previstas no
artigo 41, será considerado deficiente

e a entidade responsável ficara .su~
[eíta às penalidades cabíveis, dispostas nos artigos 51 e 57.
CAPiTULO V

Da Marcação

Art. 25. Deverão constar, obrigatoriamente, nos folhetos e outros veículos de comunicação, além do número de registro, os teores L1e N (total),

co e

P~Oõ

K~O

"solúvel", em ácido cítri-

"solúvel"; separadamente

do índice NPK, o teor de P205, so-

lúvel em água e o teor de outros nutrientes de acordo com o artigo 22.
parágrafo único. A nota fiscal de
entrega deverá conter o nome ou
marca do fertilizante, corretivo ou
ínoculante, seu numero de -ezístro e
garantia, a fim de identificar o produto.

Art. 26. Os fertilizantes

simples,
misturas de fertilizantes, fertilizantes
complexos, corretivos e rnoculantes
fabricados ou acondicionados no Pais,
Somente poderão ser vendidos ou expostos à venda quando, nos ínvóíueras ou nas etiquetas apensas, estiverem inscritas as seguintes indicações:
a) nome e endereço do importador,
produtor ou manipulador, com o respectivo número de registro:
b) nome ou marca do produto e
seu número de registro;
c) os .eores de (N) total, P20~ "solúvel" em ácido citrico e K20 "solúvel"; separadamente do índice
NPK, o teor de P20õ solúvel em agua
e o teor de outros nutrientes, de
acordo com o artigo 22;
d) facultativamente, o teor de P20S
total para os fosfatos naturais mctdos, escórias de desfosforação, fosfatos de fusão e farinha de ossos,
quando comercializados isoladamente;
e) o peso liquido do produto expresso em quilograma ou volume em
litros.
Art. 27. Fosfato natural deverá
trazer em destaque, impresso na 58,carta: Fosfato Natural Moido; em se
tratando de produto comercializado a
granel, estes dizeres deverão constar
da nota fiscal.

Art. 28. Os fertilizantes, corretivos
e ínoculantes. Importados e expostos
à venda. em embalagem orlgtnal, deverão mencionar nos ínvóluoros ou
etiquetas, em língua portuguesa. no
mínimo, as seguintes indicações:
a)
nome comercial do prouuto:
b) percentagem de garantia mínima
de nutrientes, de acordo com o certificado de registro do produto;
c) peso líquido do produto expresso
em quilograma ou volume em litro
Art , 29. No caso de produto vendido a granel, as exígêncías do artigo
26 deverão constar, obrigatoriamente,
da nota fiscal que acompanhar o produto.
Art . 30. Para os ínoculantcs, além
das indicações aplicáveis e constantes
do artigo 26, serão acrescidos:
a) número de partida;
b) prazo de validade;
c) culturas a que atendem;
d) dosagem e modo de conservação e aplicação.
CAPiTULO VI

Das Inspeções, da Coleta de Amostras e das Andlises

Art. 31. O órgão nscalízador será
responsável pela inspeção, coleta de
amostras e análises em íertit-zantes
simples, mistos e complexos, correuvos e ínoculantes existentes 'las fábricas, depósitos, armazéns, casas comercíaas, trapiches, propriedades agricolas, meios de transportes em geral
e em quaisquer locais onde se fabriquem, manipulem, guardem, vendam,
e apliquem esses produtos.
§ 1.0 No caso dos inoculantes, somente terá valor para fiscalização a
amostra coletada em poder dJ importador, produtor ou revendedor.
§ 29. Para dar cumprimento ao
disposto no presente artigo, os funcionários encarregados da fiscalização
terão lívre acesso a todos os lugares
ou estabelecimentos púb.ícos e particulares nele indicados.
Art. 32. Somente serão consideradas, para efeito de fiscalização as
amostras coletadas por funcionários
devidamente credenciados pelo órgão
fiscalizador.
Art. 33. A amostra coletada oficialmente deverá ser representativa
do lote em fiscalização.
§ 19. No caso de produtos acondicionados, serão retiradas, as amostras
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obedecendo às seguintes proporções:
quando a partida for inferior a 10
(dez) unidades, na sua totalidade;
quando superior a 10 (dez) e até 50
(eínquenta) unidades, ern 10 ; dez)
unidades; quando superrcr a 50 (cínquenta) e até 100 (cem) unidades,
em 20 (vinte) Unidades; quando superior a 100 (cem), em 20 (vinte)
unidades, mais 2% (dois por cento)
da totalidade.
§ 29. No caso de produtos a granel, sólidos, líquidos 011 gasosos, a
amostragem deverá obedecer às normas ditadas pelo órgão competente do
Ministério da Agricultura.
§ 39. No caso de produtos a granel, somente terá valor para rfscalí ~
zação a amostra retirada, do produto
em poder do importador, nrcdutor ou
manípulador .
Art. 34. As instruções detalhando
as técnicas de amostragem e preparo
das amostras deverão obedecer às
normas ditadas pelo órgão central
competente do Ministério da Agricultura.
Art. 35. A amostra, assim ooüda,
será dividida em 4 (quatro) partes,
de aproximadamente 250g cada, que
serão acondicionadas de maneira inviolável.
§ IV. 3 (três) partes da .cnostra
destinam-se ao órgão fiscalizador e a
outra parte, conforme o CD,SO, ao importador, produtor ou mampulador,
juntamente com uma via do termo de
fiscalização.
§ 2<;>. As amostras deverão conter,
em seu invólucro, de manerra indelével, as seguintes indicações: número do Termo de Píscallzaçao, data da
coleta, marca e número do registro
do produto, assinaturas do funcionário credenciado e das pessoas que assinaram o Termo de Ffscalízação.. la ~
vrado no ato da coleta.
Art. 36. O Termo de Plscallzação,
lavrado no ato da coleta da amostra, deverá conter as seguintes índícaçoes:
I - Para fertilizantes e corretivos:
a)
local e data;
t» nome e número <te registro do
ímcort vtor. oro-tutor ou manipulador, constantes da embalagem ou etíquetas apensas;
CJ nome e endereço do detentor do
proetuto;
d)
nome e número de registro do
produto constante da embalagem ou
etiqueta apensa;
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e)
garantias registradas de acordo com os. artigos 22 e '),J e constantes da embalagem ou etiquetas apensas;
l) peso do lote ou volume da mercadoria amostrada;
g)
no caso de produto em trânsito, os nomes do remetente e con ~
signatárIo, número do conhecimento
de despacho, nome da empresa de
transporte ou do proprietário do veículo.
II - Para inoculantes:
Além das exigências elo item "I",
deverá conter: o prazo de validade,
número da partida, cultura a que
atendem, dosagem e modo de conservação e aplicação, constantes da embalagem ou etiquetas apensas.
§ 19. O Termo de Fiscalização deverá conter, obrigatoriamente, nome e
assinatura do funcionário credenciado pelo órgão fiscalizador, nome e assinatura (10 proprietário, depositário
ou transportador do produto em tíscenzaçao, sendo facultado a estes, o
direito de fazer declarações.
29.. No caso de recusa de assinatura pelo proprietário, 1epositário ou
transportador, o tuncíonàrio eredencrauo mencionara o fato, que deverá
ser testemunhado com nome e assinatura de 2 (duas) pessoas,
Art. 37. Do material em fiscalização não poderá ser retirada nova
amostra, sem que para tsso o funcionário credenciado tenha recebido prévia autorização, por escrno. do chefe
do serviço respectivo.
Art. 38. Os resultados das análises de fiscalização serão fornecidos,
dentro de um prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias, contados a partJr da.
data da coleta da amostra.
Art. 39. O preparo das amostras,
os métodos de extração p de análise
serão os ditados pelo órgão central do
Ministério da Agrícuttura.
Art. 40. O órgão de fiscalização
emitirá um certificado de análise de
fiscalização, com base nos resultados
das análises físicas, químicas ou biológicas, ínrormando ao Importador,
produtor ou manípulador se o produto analisado se encontra dentro
das garantias registradas, e caso em
desacordo, as deficiências encontradas, a penalidade a que estará sujeito, esclarecendo o direito à perícia.
ê
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Art. 41.

Serão

admitidas

as ôe-

guintes variações para menos (tole-

rãncías) em relação aos teores registrados:
a)
para os fertíhzantes SImples,
mistos ou complexos: em nitrogênio
(N), pent6xido de fósforo

(P2Q.d e

óxido de potássio (K:O), em até 1:10

(um décímot sem exceder 2 (duas)
unidades, não podendo a soma dos
teores encontrados na análise ser intenor a 9:5% (noventa e cinco por
cento) do teor total registrado;
b) para os macronutrtentes secundários, contidos ou nao em fertilizantes simples, mistos ou complexos, em
até 1/10 (um décimo);
c) para mícronutrientes, em até 1
(uma) unidade, quando vendidos 150ladamente e em até 30% ltrmta por
cento). quando em misturas com mtcronutrientes primários;
d) para os corretivos, em até 3
(três) unidades, para óxido de cálcio
(CaO), e, em até 2 (duas) unldanes,
para óxido de magnésio (MgO), não
podendo a soma da variação desses
óxidos exceder a 4 (quatro) unidades.
Art. 42. Serão considerados condenados os produtos que apresentarem mais de 1% (um por cento) de
perclorato expresso em perclorato de
sódio (NaC10,). mais de 1 % (um ror
cento) , de ttocranato, expresso em nocianato de emônío (NHICNS), e os
que, destinados à adubação foliar e à
aplicação no solo, apresentarem, respectivamente. mais de 0,3% (três decimos por cento) e 1,5% (um e melo
por cento) de bíureto .
CAPÍTULO VU

Das Perícias
Art. 43. O Interessado poderá,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
após comunicação do resultado da
análise, requerer à autoridade competente uma análise pericial do produtu.
Parágrafo único. Decorrido o prazo regulamentar, e não se manifestando o interessado, ser-lhe-á aplícada a penalidade prevista.
Art. 44. Se for requerida perícia,
esta será realizada em laboratório
oficial ou credenciado pelo Ministério da Agrlcultura, por dois profissionais. legalmente habilitados, um deles, indicado pelo interessado, e U outro, pelo chefe do órgão competente,
os quais, agindo em conjunto ou separadamente, observados os métodos

EXECUTIVO

analíticos oficiais, previstos no artigo
39, procederão à análise de uma das
partes da amostra referida no § 19,
do artigo 35, e que se encontra em
poder do órgão de tíscaneação.
Art. 45. A parte da amostra a que
se refere o artigo anterior deverá
apresentar-se inviolada, fato que será, obrigatoriamente, verificado e
atestado pelos referidos pentes,
Art. 46. Ocorrendo di vergêncía nos
resultados. será designado pela chefe do órgão competente, um te-cetro
perito para, usando outra parte da
amostra referida no § 11), do artigo
35, em poder do órgão de ríscalízação
proceder à nova análise, cujo
resÚltado será definitivo.
Art. 47. Os resultados não serão
considerados divergentes no caso de
fertilizantes simples, mistos, complel{OS e corretivos, quando as diferenças encontradas não excederem 0,5
(meia unidade) e, no caso dos inoculantes, não será considerada dlvergêncía, quando as diferenças não excederem a 0,1 (um décimo) da garantia.
Art. 48. O órgão competente notificará o interessado do resultado elo
laudo pericial e, no caso de se confirmar a deficiência do produto, será
lavrado o auto de infração e aplicada
a penalidade cabível.
CAPÍTULO

vm

Das renouaaaeo
Art. 49. A infração de qualquer
das disposições disciplinares das atividades de que trata este Regulamento sujeita o responsável, sem prejuízo
da ação penal cabível, às seguintes
sanções, que serão impostas, isolada
ou cumulativamente. pelos órgãos incumbidos dessa atribuição:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Embargo;
IV - Cassação do registro.
Art. 50. Será aplicada advertência, por escrito. aos que infringirem,
pela primeira vez, o disposto nos artigos 69, 89, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 63.
Art. 51. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - Multa igual a 5 (cinco) vezes o valor das diferenças para menos entre os teores dos
macronutríentes" primários,
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garantidos no registro e os
resultados encontrados nas
análises, calculadas na quantidade da fertilizantes fiscalizada, observadas as tolerâncias previstas no arbígo 41.
II - Multa de 1 (uma) vez o
maior salário-mínimo, quando
a análise de cada macronutríente secundário ou micronutriente revelar teor abaixo
da garantia oferecida, respeitadas as .tolerâncias.
lI! - Multa de 2 (duas) 10 (dez)
e 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo, quando os
corretivos apresentarem variação para menos em relação à garantia dos teores de
óxido de cálcio (eaO), óxido
de magnésio (MgO) , óxido de
cálcio mais óxido de magnésío
(CaO+MgO), observando-se as tolerâncias do
artigo 41, respectivamentae,
inferior ou igual a 5 (cinco)
unidades, superior a 5 (cinco) e inferior a 10 (dea) unldades e igualou superior á
10 (dez) unldades.
IV - Multa de 2 (duas) vezes o
maior salário-mínimo, quando os corretivos, fosfatos naturais moídos, fosfatos de fusão, escórias de desfosforaçào
e farinha. de ossos, apresentarem grau de finura tgranulometríaj con êraríando o
previsto no artigo 19.
V - Multa de 5 (cinco) vezes o
maior salário-mmimo ao responsável por produto embargado e que não tenha satisfeito, dentro do prazo previsto, às exigências que deram
origem ao embargo.
VI - Multa de 20 (vinte) vezes o
maior salário-mínimo ao responsável pelo desaparecímento ou comercialização do produto embargado.
VII - Multa de 5 (cinco) vezes o
maior salário-mínimo, quando a análise do inoculante
revelar teor abaixo da garantia mínima, conforme específicado no artigo 23.
VIII - Multa de 2 (duas) vezes o
maior salário-mínimo, na reincidência, à infração aos artígos 69, 89 e 63.
Art. 52. Para o estabelecimento
do valor das muItas previstas no ar-
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tdgo 51, ítem I, serão observados os
seguintes critérios:
a)
quando a soma dos teores encontrados na análise for igualou superior a 95% (noventa e ctneo por
cento) do teor total registrado, e houver defícíêncíarsj nota) nutríentersi,
a muIta será apurada em relação a
essersj , respeítadats) ars) tolerância(s) nos termos do artigo 41, letra
"a";
D)
quando a soma dos teores encontrados na análise for inferior a
95% (noventa e cinco por cento) do
teor registrado, e não houver derícíênoíats) norso nutrtentecsr, a multa será apurada pela diferença entre
o correspondente a 95% (noventa e
cinco por cento), do total registrado
e a soma dos teores da análise:
c) quando a sarna dos teores encontrados na análise for mferior a
95% (noventa e cinco por cento) do
teor total registrado, e houver defictõncte.rsi norsi nutnentrs) , a multa será apurada em duas parcelas,
que serão somadas e representadas, a
primeira delas pelatsj deffcíênclara)
em relação a cada nutriente, e a segunda, pela diferença entre o correspondente a 95% (noventa. e cinco por
cento) do teor total registrado e a
soma dos teores da análise acrescida darsj dertcíêncíacs) em relação
eors: nutrfenteús) .
Parágrafo úmeo , O teor garentldo
de pentóxíco de fósforo (P2U·,), sorúvel em água, estará sujeite à penalidade prevista no artigo 51, item I,
observando-se as tolerâncias previstas no artigo 41, mesmo se o teor solúvel em ácido cítrico não apresentar
deficiência.
Art. 53. Por proposta do órgão
competente, o Ministério da Agricultura estabelecerá e fará publicar, se~
mestralmente, mediante portaria, o
valor comercial médio do kg (quilograma) de nutrientes, a ser observado no cálculo das multas previstas
no item I do artigo 51.
Parágrafo único. O valor comercial
médio do kg (quilograma) de nutrientes será a média aritmética dos
preços vigentes no mercado nacional
para nitrogênio (N), pentóxldo de
fósforo (P 20 L) , e óxido de potássio
(K~O)

•

Art. 54. Para o cálculo das multas, serão considerados os valores vi~
gentes na data da coleta da. amostra.
Art. 55. O recolhimento das multas deverá ser efetuado no Banco do
Brasil S. A., à conta do i"undo Federal Agropecuário.
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§ 19. Os infratores terão prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da notificação, ;Jrevi8ta
no artigo 48, para comprovar, perante o órgão competente, o oagamentc

da multa.

§ 2Q. Não sendo realizado o pagamento dentro do prazo estipulado,
será efetuada a cobrança executiva.
Art. 56. Discordando o autuado
da imposição da penalidade, poderá
recorrer ao órgão de fiscalização, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da notificação.
Art. 57. Aplicar-se-á o embargo
a qualquer partida ou lote de produto especificadc neste Regulamento, quando ocorrer ínfríngêncía de
qualquer disposição nele contida.
§ 1Q • O produto embargado só será
liberado após o cumprimento das ex~
gêncías que determinaram tal medida, mediante comprovação junto ao
órgão de rtscaüeacão.
§ 29. O produto embargado ficará
sob a guarda do seu detentor, e o
responsável pelo produto terá ~O
(trinta) dias para satisfazer as eXIgêncías regulamentares.
§ 39. No caso de desaparecimento
do produto embargado ou de sua comercialização, sem o cumprtmenjo
das exigências determinadas, serao
penalizados os responsáveis, na conformidade do disposto no artigo 51,
item VI, sem prejuízo da ação penal
cabível.
Art. 58. Terão seu registro cassado, por ato ministerial, as entidades
que importem, produzam manip~lem
ou revendam fertilizantes. corretivos
ou Inccutantes, quando ficar comprovada. em processo regular, a evidência de dolo na comercialfsação dos
produtos.
Art. 59. O órgão de fiscalização
fará publicar, no mínimo, semestralmente, todos os resultados analttdcos
da fiscalização, indicando:
a)
nome da empresa;
t» nome comercial e número do
registro do produto;
c) teores dos nutrientes garantidos;
i',
d) teores dos nutrientes encontrados;
e) deficiências apuradas.
Parágrafo único. No caso de produtos considerados deficientes. os resultados somente poderão ser divulgados depois de aplicadas as penaltdades previstas na presente regulamentação.

CAPÍ'l'ULO IX

Das Disposições Gerais

Art. 60. Poderão os interessados
levar ao conhecimento do órgão de
fiscalização qualquer infração a este
Regulamento.
Art. 61. l!: facultado ao Interessado solicitar ao órgão de fiscalização
a retirada de amostras, dentro de 30
(trinta) dias, a contar da data do
recebimento do produto, desde que o
mesmo esteja em boas condições de
armazenamento.
Parágrafo único. O importador,
produtor ou manípulador deverá ser
cientificado, por escrito, do dia, hora
e local, a fim de assistir à retirada
da amostra.
Art. 62. Os resultados da fiscalização Só poderão ser comunicados ao
detentor do produto fiscalizado, após
a aplicação da respectiva penalidade
ao responsável.
Art. 63. É proibida a propaganda
de fertilizantes, corretivos e ínoculantes que não corresponda às reais qualidades do produto.
Art. 64. As entidades fornecerão
ao órgão central de fiscalização, no
início de cada trimestre, dados referentes às quantidades de fertilizantes, corretivos e inoculantes, com as
respectivas quantidades de nutrlentes importados, produzidos, manipulados e vendidos, no trimestre anterior, preenchendo formulário, cujo
modelo será fornecido pelo citado órgão.
Art. 65. Quando. Ovl' oircunstâncías locais ou acidentais, houver conveniência no aproveitamento, "in natura", de produtos de fabricação ou
mineração, só o órgão competente do
Ministério da Agricultura, baseandose em dados experimentais fornecidos por órgão público de pesquisa, poderá autorizar a sua comercialização.
Art. 66. Os trabalhos e atividades
de inspeção e fiscalização do comércio de fertilizantes, corretivos e ínoculantes serão remunerados pelo regime de preços públicos. fixados pelo
Ministro de Estado da Agricultura,
que os atualizará, sempre que necessário e disporá sobre o recolbimento
dos valores assim cobrados observados os artigos 49 e 59 da Lei Delegada no 8, de 11 de outubro de 1962.
Art. 67. Os pedidos de esclarecimento sobre Interpretação do pre-
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sente. Regulamento deverão ser dirigidos ao órgão competente do Ministério da Agricultura.
Art... 68. Os casos omISSOS no presente Regulamento serao resolvidos
pelo Ministério da Agricultura.
Art. 69. O presente Regulamento
entrará em vigor 90 (noventa> dias
após sua publicação.
Brasília, 9 de abril de 1975; 1549 da
Independência e 879 da República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N9 75.584 _

DE 9 DE
ABRil. DE 1975
Fixa o fator de reajustamento salarial relativo a abril de 1975
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI. da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 39, da Lei nc 6.147, de 29
de novembro de 1974,

DECRETA:
ATt. 19 E' fixado em 1,42 (um in-

teiro e quarenta e dois centésimos)
o fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de abril de 1975,
aplicável às convenções, acordos coletivos de trabalho e decisões da Justiça. do Trabalho, nos termos do que
dispõe a Lei nv 6.147, de 29 de novembro de 1974.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1975;
154Ç> da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NÇ> 75.586 -

DECRETO N9 75.585 ABRil.

DE

DE 9 Dl':

1975

Dispõe sobre o mandato dos atuais
membros do Conselho Curador da
Fundação Instituto Brasileiro
de
Geografia e Estatística: IBGE.

O Presidente da República,

usando das atribuições que Lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Os atuais membros do
Conselho Curador da Fundação 1[1...5tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IDGE, que integram esse
órgão na forma do disposto no artigo 27, da Lei n9 5.878, de H de
maio de 1973, ficam com OS respectivos mandatos prorrogados até 30
(trUa) dias após a data da publicação do decreto de apovação do Estatuto previsto no artigo 29 da. citada
Lei.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica aos mandatos
cujo término for posterior ao prazo
acima referido.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

1549 da

9 de abril de 1975'
Independência e 879

d;

República.
João Paulo dos Reis Velloso
ERNESTO

DE 9 DE ABRil.

GEISEL
DE

1975

Abre a Encargos Gerais da Uniãu - Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da presidência da República o crédito suplementar
de Crs 100.000.00ü,00 para re:orço de dotação constante do vigente CT-

çamento ,

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da constituição, e da autorização contida no artigo 6Ç>. da Lei nv 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,
DECRE'IA:

Art. 1<;' Fica aberto em favor de Encargos Gerais da União .- Recursos sob Supervisão da Secretaria de planejamento da Presidência ..da.

58

ATOS

no

PODER EXECUnVO

Republíca, O crédito suplementar CC, valor de Cr$ lOO,OOO.OOQ,OíJ (cem míIhôes de cruzeírosj para reforço de dotação consignada, no vigente orçamenta, a saber:

o-s

2SGl) -

Encargos Gerais da União

2802 -

Recursos sob Supervísâo da Secretaria
de Planejamento da Presidência da Re-

1,00

públíce

Financiamento de Projetos Prioritários
serviços em Regime de Programação Es-

2802.03090313.062 4.1.2. O -

pecial

.••..............

100.;)00.000

Art. 29 Os recursos necessárfos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dctaçâc consignada no vigente orçamento, a saoer:
3900.99999999.999 -

Reserva

é:.E:.;

Contingência

100.000.000
3.2.6.0 - Reserva de Contingência o..............
Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 9 de abril fll 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNEsTO

GEISE"(.

Mário H ennque Stmonseti
João paulo dos Reis velloso

DECRETO Nl? 75.587 ABRIL DE

DE

10 »s

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Educação Fisica da Escola Superior
de Educação Fisica de iaueamoumo,
maaitiâa pela Fundação Educacianal Muzambinho, cOm sede na cidad,3 de Muzambinho, Estado
de
Minas Gerais.

com sede na cidade dê Muzambinho,

Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na. data de Sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

o

GEISEL

Braga

Presidente da República.

usando des atribuições que lhe confere o artigo 81. item lI!, da Constdtuíçào, de acordo com o artigo 47,
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decrete-rei nv
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educacão nv 735-75, contorme consta dos Processos ncs 5.;)43-'{3
- CFE e 214.881-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

iv
E' concedido reconhecimento ao curso de Educação s'Istoa,
licenciatura e Têcnico em Desportos,
da Escola Superior de Educação Fislca de Muzambinho. mantida pela
A:rt.

Fundação Educacional

Muzamninho,

DECRETO NQ 75.588 ABRIL DE 1975

DE

10

':>E

Concede reconhecimento cos cursos de
Administração e Ciências Contábeis
da Faculdade de Ciências Econornicas de Baçe, mantida pela Funcla,~
ção AtUa Taborda, com sede na. cidade de Baçé, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
doe 1968 alterado pelo Decreto-rei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 457-75, conforme consta dos processos nos ...

ATOS DO PODER EXECUTIVO

59

CFE e 240 .176-72 do MI-

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Administração,
habilitação em Administração de Empresas e de Ciências Contábeis, da
Faculdade de Ciências zconõmícas de
Bagé, mantida pela Fundação AtUa.
'Taborda, com sede na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.

Brestha, 10 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da

8.036-74 -

nistério da Educaçã-o e Cultura,
DECRETA;

Art.

Art. 29 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1975;
1549 da Independênoía e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
DE

10

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Letras
Faculdade de pedagogia e
Letras "Professor Lourenço Fi.lho",
mantida pelo Instituto Superior de
Ensino Celso Lisboa, com sede na
cidade do Rio de .mneiro, Estado
do Rio de Janeiro.

aa

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituição, de acordo com
artigo 47,
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
1968,
alterado
pelo
Decreto-lei
nc
de
842, de 9 de setembro de 1969, e cendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 461-75, conforme consta dos Processos nvs ....

°

10.428-74 -

ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N9 75.590 ABRIL DE 1975

DE

10

DE

Concede reconhecimento cios cursos de
Asiminiecração, de Ciências
Contábeis, de Matemática, de Química
e de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina, com sede
na cidade de Florianópolis, Estad-o
de Santa Catarina.

O Presidente da República,

DECRETO N9 75.589
ABRIL DE

República.

CFE e 208.875-75

do

Ministério da Educação e Cultura"
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras. licenciatura plena, habilitações em eortuguês-Ldteratura e em Português-Inglês, da Faculdade de Pedagogia e Letras. "Professor Lourenço
Filho",
mantida pelo Instituto Superior de
Ensino Celso Lisboa. com sede na cídade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 445-75, conforme consta dos Processos nvs
7.354-74 -

CFE e 264.259-73 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Administração,
de Ciências Contábeis, de Matemática, de Química e de pedagogia llcenciatura plena, habilitações em
Oríentaçâo Educacional e em Administração Escolar, da Universidade
Federal de Santa Catarina, com sede
na cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasflla, 10 de abril de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

ATOS
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DECRETO NQ 75.591 ABRIL DE 1975

DE

DO

10

PODER

DE

O Presidente da República,
usando MS atribuições que lhe coufere o artigo 81 item lI!, da constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei no 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Jei uc
842, de 9 de setembro de 1969 e ten-

o

Parecer do

~onselho

Federal de Educação nc 485-75.

con-

forme consta dos Processos ncs
.
7.080-74 - CFE e 200.344-73 do Ministério da Educação e cultura,
Ad. te
E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Civil
da universidade Federal de Santa
Catarina, com sede na cidade de Plcrtanôpolis, Estado de Santa Catarrna.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 10 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
Ney

DECRETA:

Art. 19 E'concedido reconhecimento ao curso de Administração habilitação em Administração de Brnpresas, da Faculdade de Ciências
contábeis e Administração de Empresas, mantida pela Fundação 'pécniCO-Educacional Souza Marques, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Es~
tado do Rio de Janeiro.
Art. 2\! Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadae as disposições em contrária.
Brasília, 10 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

DECRETA:

ERNESTO

forme consta dos Processos ncs
CFE e 206.331-75 do Ministério da Educação e cultura,

8.640-74 -

Concede reconhecimento ao cur.'w de
Engenharia Civil d "I. nnueraaaae
Federal de Santa Catarina,. com
sede na cidade de Florianópolts, Estado de Santa Catarina.

do em vista

EXECUTIVO

GEISEL

Braga

DECRETO N\! 75.592

DE 10 DE

ABRil. DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade de Oiências
Contábeis e Administração
de Empresas, mantida pPla FUndação Técnico-Bâucacioruü
Souza
Marques, com sede na cidaàe do
Rio ([;3 Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe coufere o artigo 81 item IH, da Constituição, de acordo com o artig·") 47.
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí nv
842. de 9 de setembro de 1969 E tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 35-7&, con-

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

N9 75.593
ABRIL DE 1975

DE 10 DE

Outorga à Serrarias Reunidas trmaos
remanaee S. A. concessão -oara o
uso exclusivo do aproveitamento hidráulzeo de um trecho do Rw Jangada, no Municipto de G~neral":Jar
neiro, Estado do Paraná.
O Presidente da República,
usando da atribuíçâo que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da consneuicao,
nos termos dos artigos 140. letra a,
e 150 do Código de Aguas, e tendo
em vista o que consta. do ProcessO
MME nc 708.314-73,
DECRETA;

Art. 1.0 E' outorgada a Serrar-las
Reunidas Irmãos Fernandes S A.
concessão para o aproveitamento hldráullco de um trecho do Rio Jangada, situado no Município de (feneral Carneiro, Estado do Paraná,
não conferindo o presente título de .
legação de Poder Público à coneessionária.
Art. 29 O aproveitamento se destina à produção de energia elétríca
para uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer cessão tt. tercerres. mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste ar~tigo o ror-
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neclmento de energia aos associados
da concessionária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30)
anos.
Art. 59 Fica a concesslonáría obrtgaâa a requerer ao Governo Federal.
nos seis (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
Parágrafo único. No caso de desisténcia, fica a critério do Poder COncedente exigir que a concessionária "e
ponha por sua conta o curso d'água
em seu primitivo estado.
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publlcacâo,
revogadas as disposições em cont.rário.
Brasília, 10 de abril de 1975;
da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEi.
1549

Shigeaki Velei

DECRETO

N9

75.594 -

DE 10 DE

ABRIL DE 1975

Declara de uunaoae pública para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de tinha de transmissão da Companhia Paulista de F'OT~
ça e Luz CPFL, no Estado de
São Paulo.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c do Código de águas,
regulamentado pelo Decreto ns 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo MME
705.905-74,
DECRETA:

Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de consti ~
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tuição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Itaipava e São Simão. respectivamente, nos Munícípíos de Santa Rosa
de vtteroc e São Simão. no 'Estado
de São Paulo, cujo projeto e planta
de situação foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME ..
700.905-74.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz - ...
CPFL a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na. forma da legislação
vigente, onde tal se fizer necsesárlo,
para a passagem da linha de transmissão, referida no q.l-t~gO 1".
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessãrta em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CI.'FL, para o filI' indicado, a
qual compreende o ã-ejto atribuído
à empresa concessíona-ta de praticar
todos os atos de const-ocâo. operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas teregráficas ou telefônicas au-tuares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-Ihassegurado,
ainda, o acesso à área .Ia servidão,
através de prédio servt-nte, desde que
não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a. exístêncla
da servidão. abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos taeluidos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de ei-vado porte.
Art. 49 A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, poderá pro-
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mover, em Juízo, as medidas necessárias à ccnstdtuíçãc da servidão
administrativa de caráter
urgente,
utilizando J processo tudícíal -staceIecído no Decreto-lei n° 3.365, de 21
de junho de 1941, com as modificações introduzidas peli50 Lei n'' 2.786,
de 21 de maio de 1956.
DECRETO

N.~

75.595 -

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflfa, 10 de abril de 1975;
154',l da Independência e 879 da
República.
.
ERNESTO

GEISEL

Shaqealci tieta
DE

10

DE ABRIL DE

1975

Dispõe scbre a transpostção e transformação de cargos para as Categorias
Funcionais aos Grupos Artesanato - ART-700. Sermçoe Auxüiaree SA-BOO, Outras Atividades de Nível Superior - NS-900. Outras Atividades de Ní1.'el Médio -- NM-I000, serviços Jurídicos SJ-1100, e
Serviços de Transporte Oficial- e Portaria TP-1200, do Quauro per-manente do tâinsstérío da Iâarínha, e dá outras providências.

o

Presidente da República

usando da atrfbulção que lhe confere o artigo 81, itens lI! e VIII, da
Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 8.0 e 9.°, da Lei n.s 5.645,

de 10 de dezembro de 1970, e

° que consta do Processo DASP TI,O 1.822, de 1975,

DF.CRETA:

Art. 1.0 São transpostos e transformados na forma do Anexo I, para
as Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia,
Artífice de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de
Carpintaria e Marcenaria, Artífice de Munição e Pirotecnia e Artífice de
Artes Gráficas, do Grupo Artesanato; Agente Administrativo e Datilógrafo,
do Grupo Serviços Auxrltares: Médico. Enfermeiro Nutr-icicnlsta. psicólogo,
Farmacêutico. Odontólogo, Btngenbeíro, Qulmico, Técnico de Admuustraçao,
Contador, Estatístico, Técnico em Assuntos Educacionais, 'I'écnico em
assuntos .CUlturais, Assísfente ,:)(>LJaJ., Técnico em Comunicação 80cial e
Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior; Auxiliar de
Emermagem, -récmoo em Radíclogta, Agente de Serviços Complementares,
Técnico de Laboratôrfo. Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Agente
de Atividades Agropecuárias, Auxiliar de Meteorologia, Agente de Serviços
de Engenharia. Desenhista, Técnico em Cartografia, Tecnologista, Auxiliar
em Assuntos Educacionais, Agente de Telecomunicações e Eletricidade,
Ag-ente de Clnefotoararla e Mlcroftlma.aem. Ident.iftcador Datlloscópíco..
Agente de Atfvtdades Marítimas e Fluviais, Agente de Transporte Marítimo
e Fluvial, -recntco da r-onteoüiãace. Agente de Mecanização ue 4.poiO e
Telefonista, do Grupo Outras Ativrcades de Nível Medío ; Assistente JUrl
dica, Procurador (Tribunal Martt'mo) e Advogado de Oficio (Tnr.·unal Marítimo), do Grupo Serviços Jurídicos; Motorista Oficial e Agente de Portaria, ao Grupo Serviços de 'I'ransporte Oficial e Portaria, do Quadro Pe-rnanente do Mínístérío da Marinha, os cargos cujos ocupantes se ha bllltaram
no processo seletivo de flue tratam os df>f'rptn<; de estruturação dos referIdos
Grupos, com as alterações posteriores, conforme relação nominal constante
do Anexo II deste decreto.
Art. 2.° Os cargos de Auxiliar de Artiflce. Código A-202.5 e Aprendiz,
ccdtgo A-202.1 &.1.0 transpostos ral'~ ( Grupo Artesanato, ART-701J, na l'~tlsse
inicial de Artífice, das díversae Categorías Funcronais do retenuc Gll,po,
à. vista de formação prctíssional aocuínua pelos respectivos ocupantes, na
forma prevista na LeI número ~.9.25. de 23 de dezembro de 1965.
Art. 3." Os cargos relacionados no Anexo III deste decreto ficam
incluídos no Quadro Suplementar do Ministério da Marinha, na forma do
disposto no parágrafo único do artigo 14 da LeI n,O 5,645, de 10 de
dezembro de 1970.
w
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Art. 4.° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal, do Ministérfo da Marinha, os cargos relacionados no Anexo IV deste decreto.
Art. 5.° O órgão de pessoal apostilará os títulos dos funcionários
abrangidos por este decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 69 A partdr da data da publicação deste decreto, cessara au1QJItRtlcamente, u pagamento, aos runciona nos incluídos no nevo PIaria 6.e
Classificação de Cargos, na forma dos Anexos 1 e I1 deste decreto, das
gra.urrcaçoes referentes ao regime de tempo integral e dedicação excutsrva
e ao serviço extraordinário a este vinculado, das diárias instituídas nela
Lei n." 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, das diferenças mensais asseguradas pelo artigo 103 do Decreto-lei n.? 200, de 25
de fevereiro de Hl67 e oelo Decreto-lei 0.° 673, de 7 de iulho de 19fi9, e de
quaisquer outras retríbutções que, porventura, venham sendo peroetunas
peros referidos tuncionártos a qualquer tuo.o e sob qualquer for ma , ressalvados apenas o salário-famllla e a gratificação adicional por tempo
de serviço.
§ L" Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir de 1.0 de novembro de 1974, por força da lmplant.açâo
do Plano de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas
às gratificações, vantagens e outras retribuições de qUE' trata este artigo,
porventura percebidas pelo runclonarío, desde aquela data até a da punncaçao deste decreto.
§ 2.° A partir da data da publicação deste decreto. os ocupantes dos
cargos, atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber
as gratificações e indenizações especificadas rio Anexo II do Decreto-lei
n." 1.341, de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 7.° Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa
daquela a que poderiam, ortgmacramente, concorrer são maunaoa 1..0
Quadro de Pessoal do Míntsterro da Marinha, na forma do Anexo V
ueste decreto.
Art. 8" Os efeitos financeiros deste der-reto. com base nas Ielxas
graduais indicadas na relação nominal constante do Anexo Il, vtgorarac e.
partir de Lu de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta
dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Marinha.
Art. 9.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1975; 154.° da Independência e

~í.o

da RepÚblica.

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
João Paulo dos Reis vezzcsc
o anexo mencionado no art. 1'-' foi publicado no D.O. de 14-4-75 (Suplemento) .

DECRETO

NQ 75.E'96 ABRIL DE 1975

DE 11

DE

Renova par 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio São Miguel
Ltda .• para execuuir serviço âe radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade
de
Uruguaiana, Estado do Rio Grande
do Sul.
O presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item lII, combinado com

o artigo 89 . item XV, letra "a"

da
Constituição, e nos termos do arttso
9
6 , da Lei no 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta
do Processo Me nc 35.451-73,
DECRETA:

Art. 19 FiCa renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei n» 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29,
do Decreto n." 71.136, d'" 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos. a
partir de 19 de novembro de 1973, a
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concessão outorgada pelo Decreto n»
822, de 2 de abril de tssz. .mblicado
no Diário Oficial da União de
26
subseqüente. à Rádio 8ít/) Miguel Limíteda, para executar Da cidade de

Uruguaiana. Estado do Rio

Grande

do Sul, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão sonora
em
onda média de âmbito regional,
§ 1ÇI
Ao execução do serviço público. cuja outorga é renovada pelo
presente decreto, reger-se-á de conformidadecom o Código Brasileiro
de Telecomunicações. k-is subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprova-das
pelo Decreto no 71.825 de 8 de fevereiro de 1973, às quais a emissora

aderiu, mediante termo.

§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará. através de
portaria, as características
técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
corno. se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abr-il de 1975;
1549 da Independência e 87 Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos a partir de 19 de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo Deereto nv 45.584. de 19 de março de
1959, publicado no Diário Oficia! da
União da mesma data, à Rádio rrogresso de Ijuí Ltda., para executar
na cidade de Ijuí Estado do Rio
Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 80·
nora em onda média de âmbito regional.
19 - A execução do serviço núbüco, cuja outorga é renovada pelo
presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulatdvamente, com as cláusulas aprovadas ~el0
Decreto n» 71. 825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 2.° - O Departarnentc Nacional
de Telecomunicações fixará através
de portaria as careterfstdcas técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação, bem como se necessário,
o
prazo para adaptação às características estabelecidas.
Art , 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
ê

Brasília, 11 de aorlt de 1975;
da Independência e 87Q da
República.
154Q

ERNESTO

DECRETO

NQ

75.597 -

ABRIL DE

DE 11 DE

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

1975

Renova por 10 (dez) anoe a coacessão outorgada à Rádio progresso de
ljuí t.tõà., para executar seruíço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de
I jui, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, inciso III, combinado
com o artigo 89, inciso XV, letra "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 69 da Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista c que
consta do Processo Me nc 11. 735~73,
DECRETA:

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3Q, da Lei nv ..
4. 117, de 27 de agosto de 1962, e ar·
tigo 2Q, do Decreto nc 71.136, de 23

DECRETO N9 75.598 ABRIL DE 1975

DE 11 lJE

Outorga concessão à Rádio e Teletlisão Brasil Oeste Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na
Cidade de Cuiabá, F suuio (le Mato
Grosso.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me ns 6.552
de 1973,
DECRETA:

Art. 1Q
Fica outorgada à Rádio
e Televisão Brasil oeste L.tda .. nos

ATOS

termos do artigo 28 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprcvado pelo Decreto nv 52.795, de 31 de
outubro de 1963, concessão para estabelecer na Cidade dA' Cuiabá, Estado de Mato Grosso, sem direito de
exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
utdlízando o canal 8 (oito).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias} a contar da publicação
deste no DZário Oficial da União, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2i? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr-ârío.
Brasília, 11 de eo-ü de 1975;
154i? da Independência e 87Q da
República.
~ESTo
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1975;
da Independência e 879 da
República.
154Q

ERNESTO GEISEL
Ney

Braga

DECRETO NQ 75.600

DE 11 DE

ABRIL DE 1975
Concede reconhecimento ao Curso de
Educação Física. da Escola Sussericr
de Educação Física e Desportos de
Joinoille, mantida pela
Fundação
romoíuense de Ensino, com sede na
cidade de JOinville, Bstaâo de Santa
Catarina.

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.599
ABRIL

DE 11 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Medici1Uf, da racuiaaae de Medicina do Norte de Minas, mantida
pela Fundação Norte Mineira
de
Ensino Superior, com sede na cidade de Montes Claros. Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe cano artigo 81, item IIl, da Constituição,
de acordo com o artigo 47. da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação nv 463-75, conforme consta
dos Processos ncs 11.394-7& - CFE e
252.587-74 do Ministério da Educação
e Cultura.
DECRETA:

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere artigo 81, item In da Constituição, de acordo com o aretgu 47, da Lei
n.o 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 342 de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nv 79-75, conforme ~Ol1S
ta. dos Processos nss 6.074-73 - CFE
e 262.390-72 do Ministério da zcucação e Cultura,

°

DECRETA:

Art. li? E' concedido reconneclmenta ao curso de Medicina da Fa~
culdade de Medicina do Norte de Minas mantida pela Fundação Norte
Mineira de Ensino Superíor, com sede
na cidade de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais.

Art. li? E' concedido reconhecimento ao Curso de Educação Písíca,
licenciatura e habilitação em 'Técnico
em Desportos, da Escola Superior de
Educação Física e Desportos de JoínvilIe, mantida pela Fundação .rolnvlllense de Ensino, com sede na cidade de .Ioínville, Estado de Santa
Catarina.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de abril de 1975;
1549 da Independência e 87i? da
República.
ERNESTo

Ney

GEISEL

Braga
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DECRETO NQ 75.601 -

DE

11

DE

ABRIL

DE

1975

Abre (W Ministério d't Preoiâência e Assis'tência Social, em favor da Secretaria Geral, o crédito especial de Cr$ 510.000,00, para o fim que cepe-

ontea,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item TIl, da Constdtuição, e
da autortzaçâc contida no artígu 8~·, da Lei n9 6.125, de 4 de novembro de
1974,

DECRETA:

Art. 19. Fica aberto ao Mírustérlo da Previdência e Assistência Social,
em favor da, Secretaria Geral. o crédito especial no vetor.de Cr$ 510.00C,OO
<quinhentos e dez mil cruzeiros), para atender despesas conforme a seguinte
díscrímínação:
Cr$ 1,00
23.00 -

MINIST"'RIO DA PREVID"'NCIA
ASSIS l'JlNC1A SOCIAL

E

23.02 -

Secretaria Geral
Participação da União no Capital da
Empresa de Processamento de Dados
da Prevtdencía Social
4.2.2.0 - Part.lcipaçàc em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras ...
510.000
Art 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anul~çãO" parcial de dotação 01 çamentárfa consignada no vigente orçementa ao subancxo 28.00, a saber:
2302 15810353.150 -

o-s

28.00 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 - Recursos Eúb Supervisão da. f?ecretaria

de

Planejamento da

Presidência

da

República
Atividade -- 2802.15824922.568
3.2.7.9 - DIversas

510.000
.
Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 11 de abril de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Mano Henrique Simonsen
João PaUlo dos Re~s ~ elloso
L. G. do Ncscimetüo e t,ilva

DECRETO N.o 75. 6!)~ - DE 1-1 DE
ABRIL

DE 1976

Concede à Minério Mp,tQ.lúrgicos do
Nordeste S. A. o âit eito de lavrar
minério de mangane.~ no Municipio
de Caettté, Estado da Bahia.

O Presidente da República,

usando da atribuição Ot1<;" lhe confere
o artigo 81, item IH, da Conetitutçâo,
e nos termos do artdgc 43, do Decre-

to-lei n." 227, de 28 d e fevereiro de
1967 (código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.s 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica outorgada à Minérios
Metalúrgicos do Nord-sre S.A. con-

cessão para lavrar minério de manganês em terrenos de neopríedade de
Benvíndo da Silva Gomes e outros,
no lugar denominado Morro das Cabras, Distrito e Munlclp~ô de Caetíté,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Estado da Bahia, numa área de ojtenta e quatro .hectares (84 har, dellmitada por um pongono Irregular,
que tem um vértice a oitenta metros
(80 mj, no rumo verdadeiro de quarenta e seis graus trinta ':l um minutos noroeste (46" 31' N"\V), do canto
noroeste (NW) da casa de Benvmdo
da Silva Gomes e os radcs a partir
desse vértice, os seguíntee comprimentos e rumos verdadetrus: trezentos
metros t300 mj, leste (.TIl); oitocentos
metros t800 fi), norte I!'i/); novecentos metros (900 in), oeste (W); mil
metros (1.000 mr, sul (S); seíscentos
metros (600 fi>, leste tE); duzentos
metros (200 mj, norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51. do
Código de MIneração e ae outras referidas no mesmo Códig -', não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estanetecídc o seguinte:
a) a concessão fica Enjeita as csüpulaçôes 10 Regulamento
aprovado
pelo Decreto n." 51. 72t, de 19 de revereíro de 1963, e da R...- sorução n,» 3,
de 30 de annl de 19ô!), da Comissão
Nacional de Energia Nuclear ;
tn o concessíonaríc fica o'n'Igado a
recolher aos corres PUhl~CO::; os tributos devidos a União, ~Jh cumprunentc
ao disposto no Decret.i-leí n." 1.038,
de 21 de outubro de 1969,
CJ se o concessíonarto não cumprir
qualquer das obrígaçoes que se lhe
incumbem, e, concessã.. sera declarada caduca ou nula, na remia dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registre dos .Jecrctos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, de Minisréríc
das Minas t Energia.
Art. 2." As propriedades vivinhas
estão sujeitas as scrvt.rõ-s de solo e
subsolo para fins de tavra, na forma
co artigo 59 do Códígc de Mineração.
Art. 3." Este Decreto entrará em
Viga! na data de sua p-mlícação, revogadas as disposições l."ID contrário.
(DNPM 803.230-71>.

Brasília, 11 de abr' 1 de 1975;
154." da Independência e 87." da
República
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N9 75.603 -

DE 14 DE

ABRIL DE 1975
Declara a caducidade do Manijesto de
Mina que menciona
O presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do artigo 79. parágrafo
único; artigo 63, parágrafo 39; e artigo 65, letra a, do Decreto-lei nv ..
227, de 28 de fevereiro de 1967 (CÓdigo de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí nc 318, de 14 de março de

1967,
DECRETA:

Art. lI? Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina nc 191, de 29 de
outubro de 1935, referente à nuna de
diamante situada no lugar denominado
Rio das Garças Municípios de Barra.
do Garças, General Carneiro,
Tesouro, Guiratinga, Ponte Branca, Araguaínha, Alto Garças, Torixoréu
e
Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, registrada em nome de Mario
Mendes Gonçalves.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao . (DNPM 2.075-37).

Brasília. 14 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da

Repúbüca..

GEISEL
Shigeaki Ueki

ERNESTO

DECRETO

N.O

75.604 -

DE

14

DE

ABRIL DE 1975
Concede li Mineração Morro Agudo
S. A. o direito de t.lv:ra~ minérios
de zinco e chumbo n(.· Municlpio de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.

o

presidente da Reuúbllea,

usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item UI, "ta Constituição,
e nos termos do artigo 43, do Decretolei n.v 227, de 28 de fevereiro de !!J67
r Códígo de Míneraçã,» alterado pele
Decreto-lei n." 318, de 1-:1. de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgado, à Mineração Morro Agudo S, A... concessão para lavrar minérios de zinco e chumbo

68
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em terrenos de proprterladc de João
Borges de Oliveira e outros. ~o lugar
denominado Morro Agudo, Dístrtto e

vogadas as disposições em contrário.

Município de Paracatu, Estado de Mi-

154."

nas Gerais, numa área ae quatrocentos e sessenta e quatro hectares (464
ba.j, delimitada por um polígono irre-

gular, que tem um vértice a trezentos
metros (300 m), no rumo verdadeiro
de quarenta e cinco graus sudeste
(45 0 SE), do canto sudeste (SE) da

fachada da sede da Fazenda 'Traíras
e os lados a partir .tesee vértice, os
seguintes comprímentcs e rumos verdadeiros: oots mil metros (2.000 fi),
sul (8); quinhentos nu-tres (500 In),
oeste (W); mil e quatrocentos metros
(1.400 fi), sul (8); mil e seiscentos

metros (1.600 m) , oeste (Wl; mil e
quatrocentos metros (1.4l!O cu, norte
(N); setecentos metros ('iDO mj, leste
(E); mil metros
(1.000 m) , norte
<N); quatrocentos metros (400 fi),
leste (E); mil metros 11.000 m) , norte (N); mil metros (1.000 ITl), leste
(El.

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas anneas. c 51, oo
código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
R) a concessão fica sureíta às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução TI:' 3,
de 30 de abril de 1966. da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
tn o concessionário nca obrigado a
recolher aos cofres puolícos I.'S tributos devidos à Uníâc, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n."
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c} se o concessíonár!o nào cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na fo rma dos artigos
65 e 66, do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na íorrna
do artigo 5!') do Código de Minera-.
cão ..
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, re-

(DNPM 806.973-68).

Brasília, 14 de abril de 1975;
da Independência. e 87," da
Repüblica.
GEISEL
Shigeaki Ueki

ERNESTO

DECRETO

N,« 75.605 ABRIL

Dl'.

J4

DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao C1lTSO de
Matemática da Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do
Amaral, mantida pela
Fundaç(J,o
Educacional de Amparo, com sede
na Cidade de Amparo, Estal.io de
sae Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI. da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv ••
842. de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação no 752-75, conforme consta dos Processos nos ....
8.440-74 - CFE e 214.883-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. lQ E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade de Ciências e Letras PUma
Augusto do Amaral, mantida
pela
Fundação
Educacional de Amparo,
com sede na Cidade de Amparo, Estado de São Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 14 de abril de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
Rcpúblíca ,

1!,'RNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NQ 75.606 ABRIL

DE 14 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao Curso de
Geografia da Universidade ae Brasília, mantida pela Fundação Uni~
versidade de Brasília, com eeae na
Cidade de Brasília, Distrito Federal.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da constí-

ATOS

tuição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decrete-lei no ..
842 de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista
Parecer do Conselho
Federal de Educação nc 469-71;. conforme consta dos Processo nss
.

°

11.130-74 -

CFE e 222.960-74 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' -ocncerüdo reconhecimento ao Curso de Geografia da Universidade de Brasília, mantida vela
Funda....âo Universidade de Brasília;
com sed e na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art, 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília 14 de abril de 1975;
1549 na Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 14 de abril de 1975;
da Independência e 8711 da
República.
15411

ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N° 75.608 ABRIL

DE 15 DE

DE 1975

Cria, no Departamento .Nacional de
Portos e Vias Navegáveis (DNPVN),
a Administração da RidroVia Lagoa
dos Patos-Jacuí-Ibicui
(AH'SUL,.
que l2ga o Porto do Rio Granti" ao
Rio Uruguai, na fronteira do BrQ,sH
com a Argentina, compreendida no
Plano Nacional de Viaçáo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe corefere o artíeo 81, item III da Constituição Federal,
DECRETA:

Art. }9 Fica criada, em caráter exDECRETO NII 75.607 - DE 14 DI;
perimental, no Departamento NacíoABRIL DE 1975
nal de Portos e Vias Navegáveis ., ..
(DNPVN), a Administração da Hldrovla Lagoa dos Patoa-Jacuf-Ibtcut
Concede reconhecimento do curso de
(AHSUL), que liga o Porto do Rio
Estudos Sociais da Faculdade âe Filosofia, Ciências e Letras de Santa Grande ao Rio Uruguai, na fronteira
Cru.z do Rio Pardo, Estado rl'3 São
do Btastl cóm a Argentina, comprePaulo. mantida pela Institu.ição To- endida no Plano Nacional rie Viação,
ledo de Ensino, com sede em Bauru, subordinada ao
Diretor-Geral, oom
no mesmo Estado,
sede na cidade de Porto Alegre, ESM
tado do Rio Grande do Sul.
o Presidente da República,
Parágrafo único. Dentro do nraac
usando das atrlbuícões cue lhe oon.. de 2 (dois) anos o Diretor-Geral do
fere o artigo 81, item IIl, da COnsti- Departamento Nacional de Portes e
tuição. de acordo com o artigo 47 da Vias Navegáveis proporá ao Ministro
Lei no 5.540, de 28 de novembro de dos Transportes o regime conveniente
para a administração da. referida hí1968, alterado nele Decreto-lei no ..
drovia .
842 de 9 de setembro de 1969, lO tenArt. 29 A AHSUL, respeitadas as
do fim vista o Parecer do Conselho
cláusulas do Contrato de Novação da
Federal de Educação nc '23-75. i\onConcessão dos Portos ao Governo do
forme consta nos Processos nvs
Estado do Rio Grande do Sul, terá aS
6.591-74 - CFE e 210.517-75 do Miseguintes atribuições:
nistério da Educação e Cultura,
I - Proceder às operações das ccluDECRETA:
sas e barragens;
Art. 19 E' concedido reconheci11 ---'- Proceder às. obras de reparos
menta do curso de Estudos SOciais da
e manutenção das barragens e ecluFaculdade de Filosofia, Ciências e Lesas, ou providenciar para que essas
tras de. Santa Cruz do Rio Pardo,
obras sejam realizadas por ,conta dOE
Estado de São Paulo. mantida. pela
responsáveis quando se destinarem a
Instdtulcâo 'I'oledc de Ensino com seM
reparar danos causados por- usuários:
-de na Cidade eenauru. no mesmons- . ·-IÍ1- '-'-'.: Proceder ao 'balizamento 40s
tadcé
canais navegãveís.cnaac.proxlmldades
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da entrada e saída das eclusas, mediante
entendimentos com
órgãos
competentes do Ministério da Me..rinha;
IV - Manter atualizados mapas e
registros indicativos das condições de

b) movimentar as dotações da ....
AHSUL, de acordo com o orcame.no
aprovado;
c) admitir ou dispensar pessoal, na
forma da Iegtslaçâo em vigor;
cO autorizar a aquisição de 'DatEJ-

navegabílldade

rial .

da

hidrovia,

publi-

cando, quando necessário, indicativos
de alterações nas profundidades dos

canais navegáveis, obstruções, novas
construções e serviços de reparos e
manutenção, que interrompam o tráfego na htdrovia ;
V - Promover medidas destinadas
à realização de dragagens de manutençào nos rios componentes das hldrovlas sempre que se tornarem necessárias;
VI - Promover a coleta de dados
estatlst.ícos nas eclusas, rever e corrigir os dados fornecidos e remetê-los
à Diretoria-Geral do DNPVN;
VII - Fiscalizar ou realizar outras
obras e serviços que lhe sejam delegados pelo DNPVN;
VIII - Providenciar junto aos órgãos responsáveis a remoção de embarcações naufragadas ou encalhadas
nos canais navagáveís dos fios componentes das hídrovíaa.
Art. 39 Os serviços afetos à ••....
AHSUt serão executados por administração direta ou através de contratos, de acordo com a legislação vigente correndo as despesas correspondentes à conta de recursos próprios que lhe forem distribuídos p-Io
DNPVN.
Art. 4Q A AHSUL contará com a

efetiva colaboração dos órgãos do
DNPVN, no sentido de suprirem as
suas eventuais deficiências.
Art. 59 Os serviços da AHSUL ·serâo atendidos por pessoal regido pela
legislação trabalhista, necessar!c a
execução do plano de trabalho aprovado pelo DNPVN e homologado p elo
Ministro dos Transportes.
Parágrafo único. O pessoal a. que
se refere este artigo será admitido na.
forma da legislação em vigor, obedecendo às quantidades, qualificações e
salários constantes da Tabela de Pessoal da AHSUL, correndo as despesas
à conta de recursos do DNPVN.
Art. 69 O Diretor-Geral do
.
DNPVN designará o Superintendente
da AHSUL.
Art. 79 Compete ao Superintendente da AHSUL;
a) coordenar todas
as atlv!<ll!<!<>s
téCnIco-administrativas:

Art. 8Q Serão aplicadas à AHSUL,
no que couber, as disposições do Capitulo V da Lei nc 4.213, de 14 de ieveretro de 1963.
Art 9Q As despesas decorrentes da
criação da Administração de que
trata este decreto correrão à conta
dos recursos próprios do orçamento
vigente do Departamento Nacíonal
de Portos e Vias Navegáveis.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de abril de 1975;
154" da Independência e 87" ca
República.
ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Noquetra

João Paulo dos Reis velloso

DECRETO N." 75.609 -

DE 15 DE

ABRIL DE 1975

Outorga concessão à Sociedade Rádio Ponta Porá Ltda., ~,ara estabelecer uma estação de raâioâiiusão
soao-c em onda tropical, na cidade
de Rondon6polis, Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República,
usando das atribuições Que lhe confere o artigo 81, item lU, combinado
com o artigo 8.°, item XV. letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo MC número
12.759-73,
DECRETA:

Art. 1.° Fica outorgada à Sociedade Rádio Ponta Porâ Limitada,
nos termos do artigo 28. do Bezu-.
lamento dos Serviço." de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 11.° 32.795,
de 31 de outubro de 1963, concessão
para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical,
na cidade de Rondonópolía, Estado de
Mato Grosso, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. O Contrato de ..

corrente desta concessão obed~~%

~~
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cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro fe 50 <sessenta) dias, a contar da oubücacão
deste no Didrio Oticuu: da União, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2." Este De-creto entra-á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrários.
Brasília, 15 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides

ouanat

de oliveira

DECRETO N° 75.610 ABRIL DE 1975

DE

15

DE

Autoriza a -eeeõo qratuita do terreno
que menciona, situado no Estado de
Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
da atrtbutcâo que lhe confere o ~·t;\?ú
81, item lII, de Constltuícâo. e de
acordo com o art.. 1". ctn Deereto !0i
n'' 178, de 16 de fevereiro de 1957.
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado de Mato Grosso. da faixa de
terras de forma poltzonal Irrezutar
com a área de 62.740,80m2 (sessenta
e riols mil. setecentos e quarenta metros uuadrados e ottenta declmet-os
quadrados), cue consttttrí um '.rocho
da rodovia Campo Grande-Rochedo,
situada nacuele Estado. de acordo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Mintstérlo da Fazenda sob o n.e 0768-18.122, de 1969.
Art. 2° O terreno a que se refere
o Art. 1° se destrua à passagem ela
rodovia MT-731,iá construída no local nele- Departamento de 'Estradas de
Rodagem do Estado de Mato Grosso.
Art. 3° A cessão tornar-se-á n-rla,
sem direito a oua.louer Inderrlaaeão,
inclusive por benfeitorias reallzadas,
sê ao terreno, no todo ou em oa rte
vier a ser dada destinação dillf''l's~
dp prevista no Art. 2" deste Decreto
ou, ainda, se houver Inadimplemento
de. cláusula do contrato. Que deverá
ser lavrado em livro .prõprto do Sttr"".
vIÇO do p"trlmOnio ~ '(7n\ã.9 <
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Art. 4" Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contràrlo.
Brasilia, 15 de abril
154'" da Independência
República,

~

de

~ 975;
87" da

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mdrio Henrique Símonseai

DECRETO N° 75.611 ABRIL DE 1975

DE

15 ce

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a. doação do imovel
que menciona, situado no Estado de
Paraná.

O Presidente da. República, usando
da atrtbulcão que lhe confere o ai ttso
81. item IH, da Constttutcão, f' 3e
acordo com os artigos 1.165 e 1.: 80,
do Código Civil
DECRETA:

Art. 10 Fica o Servtco do f'!'l.trinõnio da Unlão autorteado a aceltar a
doacão que de acordo com a Lei Estadual n'' 4.~30, de 21 de Ievet etro
de 1964. o 'Esta.dodo Paraná que- fazer à União Federal. do imóvel denominado Olaria Fulgêncío, ~Oi1' a.
área de L200.0nO.nOm2 (um mtlh'Io p
duzentos mil metros quadrados t Si:
tuado na Est.rada de Bela Vi.'it,~ e
Avenida Reoúbltoa Arg-entina no Municínfo de Foz de Iguaçu, no g,,>btdo
do Paraná, de acordo com os ele-nentos constantes do processo protooolízado no Minist{>rj() ria Fazenda sob o
n' 0980-7.010, de 1974.
Art. 2° No terreno a que se refere o Art. 1" está instalado o Quartel do 1° Batalhão de Fronteira. da 5"
Região Militar
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr trto.
BrasHta, 15 de abril de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvlt> Frota
MI$rIt> g""rique Si"'on~en
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DECRETO N° 75.612
ABRIL DE 1975

Autoriza o registro, em

DE

15

DE

nome

da

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e
Tendo em vista o disposto no artigo 29, item I, da Lei n'.> 5.972, de 11
de dezembro de 1973, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel designado por Aquartelamento da
Praça Oswaldo Cruz, Iocaltzado ,-utre a Praça Oswaldo Cruz, as Averadas 7 de Setembro e Visconde de Guarapuava e a Rua Desembargador Mot-

ta, em Curitiba. no Estado ia Paraná, ocupado nos últimos vinte anos
sem interrupção nem -rposicão por
unidades do. Ministério do Exetctto,
constituído de prédio e terreno que
assim se descreve: terreno com frente para a Praça Oswaldo Cruz. onde
mede 125,55m; pelo lado direito c.. om
a Avenida 7 de setembro, onde mede
113,40m; pelo lado esquerdo com a
Avenida Visconde de Guarapuava,
onde mede 113,45m e pelos fundos com
a. Rua Desembargador Motta, onde
mede 124,90,m, perfazendo uma área de
14.206,14m2 (quatorze mil duzentos e
seis metros quadrados e quatorze decímetros quadrados), de acordo com
os elementos constantes do processe.
protocolizado no Ministério da Fazenda, sob o n- 0980-9.655, de 1973.
Art. 2° O imóvel referido no artigo 10 pertence à 58 Circunscrição Judiciária do Registro de Imóveis da
Comarca de Curitiba.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cont-ário .
Brasília, 15 de abril de 1975;
1540. di Independência e ~no da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

HMri(zue

DECRETO

N.o

75.613 1975

DE 15 DE

ABRIL DE

União Federal, do imóvel que menciona, situado em Curitiba, no Estado do Paraná.

Mdfib"

EXECUTIVO

·St-in,onsen·

Dispõe sobre a estrutura básica do
Instituto do Açúcar e do xzcooz e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V da
Constituição e tendo em vista 'J disposto nos artigos 3.° e 146 do Of>ereto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro
de 1007, e com as alterações do artigo 1.0 do Decreto-lei n,« ,JOO, de 29
de setembro de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 O Instituto do Açúcar e
do AlcooJ (lAA), criado pelo Decrete
n.v 22,789, de 1.0 de junho de 1933,
autarquia vinculada ao Míntsteno da
Indústria e do Comércio, é a entidade
responsável pela execução da volttlca
agroindustrial açucareira do Brasil.
Art. 2,° O l.A.A. terá a seguinte
estrutura básica:
I - órgãos Colegiados:
Conselho Deliberativo
Comissões de Oonctlíação e Julgamento
a)
b)

11 - órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente:
a) Gabinete
b) Assessoria de segurança e Informações
c) Procuradoria
111 - órgãos de Planejamento,
Coordenação e Controle Financeiro:
a) Coordenadoria de Planejamento,
Programação e Orçamento
b) Coordenadoria de Acompanhamenta, Avalíação e Auditoria
c) Coordenadoria de Unidades Regionais
IV - órgãos de Admlntstraçào
Especifica:
a) Departamento de Modernização
da Agroindústria Açucaretra
b) Departamento de Assistência a
Produção
c) Departamento de Controle da
Produção
d> -Departamento de 'Exportação
F~a~z~"lllento de ' ~roo",\~ .~
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v -

órgãos de Administração
Geral:
a) Departamento Financeiro
b) Departamento de Informática
c) Departamento de Admínlstraçào
d) Departamento de Pessoal
VI - órgãos Regionais e de Representação:
a) Superintendências Regíonats
b) Escritórios de Fiscalizaçâo
c) Escritórios de Representação
Art. 3.'" As Supertntendênctas Regionais terão sede nas cidades de Recife, Maceió, Campos, São Paulo e
Belo Horizonte.
Parágrafo único. O presidente co
Instituto do Açúcar e do Alcool fixará as áreas de jurisdição das Superintendências Regionais.
Art. 4.° As Comissões de Conciliação e Julgamento terão sede nas cidades referidas no artigo 3.", com
áreas de jurisdição coincidentes com
as das Superintendências Regionais.
Art. 5.° Os nscntonos d-e Fiscalização terão sede nas cidades de salvador, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru, Curitiba e Brasília.
Art. 6.° Os Escritórios de Representação terão sede em Natal. .Jcão Pesroa, Aracaju, Salvador, Curitiba e
Brasília.
Parágrafo único. Os Escrttónos de
Fiscalização e os de Representação
ficarão admlnrstratívamente subordlnados às Superintendências Regionats
que os jurtsdícíonarem, exceto o de
Brasília que, além das competências
comuns aos demais Escr-ítórros, representará o Instituto junto aos órgãos Federais e que automatíoatrrnte
estará extinto quando se efetivar a
mudança da autarquia para a Oapital Federal.
Art. 7.'" A Autarquia contará com
um Escritório de Representação em
Londres e poderá propor a cria cão
na forma da Iegíslaçãc pertinente, de
outras unidades de Representação no
Exterior, as quais terão a classrfícaçâo de permanentes, para ;)5 efeitos
do artigo 4.° da Lei n,v 5. &09, de 10
de outubro de 1972.
extintas as atuais
Delegacias Regionais. de . Natal, João
Ressoa, Aracaju, Salvador e ountígª, as ProcuradQrias Regionais e CoArt. 8.° Ficam
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missões de Conciliação e Julgamento
sediadas nas áreas mencionadas, bem
como as Procuradorias Reg-ionais de
Ribeirão Preto e de Piracicaba, no
Estado de São Paulo.
Art. 9.0 Ficam extintas as Destilarias integrantes da estrutura organizacional do LA.A., que adotará es
providências necessárias à destinação
do acervo dessas unidades.
Art. 10. O Instituto do Açúcar e
do Alcool será dirigido por um Presidet'!-te, nomeado em comissão pelo
Presidente da República, e que baixará os atos necessários à complementação das normas de execucão da
política agroindustrial sçucarejra ,
§ L'" O Presidente do T.A.A.'3erá
s~bstitUído em suas 'faltas e Impedímentos na forma do que dístmser o,
Regimento Interno.
"
§ 2.0 O Presidente do LA.A. terá
Assessores e dentre eles um 1.1) será
responsável pela Assessoria de Segurança e Informações.
Art. 11. O Conselho Deltberat.ívo
será presidido pelo Presidente da autarquia, como representante do Ministério da Indústria e do comercio
e integrado por:
'
a) Um (1) representante vinculado
a cada um dos seguintes Ministérios:
Ministério da Fazenda, Ministério
do Trabalho. Ministério da Agricultura, Ministério do Interior Secretaria de Planejamento da PreSitiênela da República, Ministério das Relações Exteriores e Ministério dos
Transportes;
b) Um (1) representante do Banco
do Brasil S. A.;
c) Um (1) representante da Confederação Nacional da Agrtcultu-a.;
d) Dois (2) representantes dos rndustriais de Açúcar;
e) Dois (2) representantes dos Fornecedores de Cana.
_Art. 12. As Comissões de Conciliaçao e Julgamento serão constituídas
por um (1) representante dos Industriais de Açúcar e por um (1) dos
Fornecedores de Cana, sob a presidência de servidor do I. A. A.
Art. 13. Os representantes mencionados nas alíneas a), b), e), d) ft e)
do artigo 11 e respectivos suplentes,
bem CODJ,O os m-embros das Com~"
sões de COnéiliaçãO'e ·Julga.mento: se-
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rão d-esignados na forma que ficar
estabelecida no Regimento Interno.
Art. 14. O Gabinete do Presidente
será dirigido por um Chefe: a Pro-

curadoria por u:n Procurador Geral:
as Coordenadortas por Coordenadores; os Departamentos por Dtretotes ;
as Superintendências Regtonats por
Superintendentes; os Escrttó'ncs de
Fiscalização e de Representação, no
pais e no exterior, por Chefes, cedes
providos na forma da Iegístaçáo pertinente.
Parágrafo único. As unidades de
Representação no Exterior, a que se
refere o artigo 7.° deste Decreto, serão dirigidas por Chefes. designados
pelo Presidente da República.
Art.

15.

O

desdobramento

das

competências legais do Instituto do
Açúcar e do Aicoot, sua organização,

EXECU'l'IVO

Art. 16. Os cargos em conusseo e
funções gratificadas do Quaoro do
Pessoal do I,A.A. ficam mantidos
na situação atual ate que sejam adaptados à nova estrutura estabelecída
neste Decreto ou venham a ser suprimidos.
Art. 17. As despesas decorrentes
do disposto neste Decreto serão atendidas com recursos próprios do T.A.A.
Art. 18. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publtcação, revogadas as dlsposlçóos em
ocntrárto e específtcamente J Decreto n." 73.690, de 22 de fevereiro de
1974.

Brasilia, 15 de abril de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.

bem assim as atrfbuíções de .'38::1 pes-

ERNESTO GEISEL

soal, serão fixadas em Regimento Interno a ser aprovado pelo MInistro
da Indústria e do Comércio.
DECRETO N." 75.614 -

Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso

DE

16 DE

ABRIL DE

1975

Altera o Decreto n." 75. G19. de 2 de dezembro de 1974, que dispôs sobre a
cta9S11t~ação de caroos e a trunetormuçãc de função gratificada e encargo rte gabinete. para a composição das Categorias Direção Superior e
Assessoramento Sumertor. do Quadro permanente do Instituto Joaquim
Nobuco de Pesquisas Sociais, e àá outras providências.

o Presidente da República.
usando da atrfbulção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
e tendo em vlsts o laSpDS~O no artigo 181, itens I e II, do Decreto-lei número 200 c.e 25 de fevereiro de 1067: no artisc 7." da Lei n.e 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; e o que consta do Processo DASP nl? 7.910, de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 FLa «Iterado. na forma do Anexo, o Decreto n,e 75.019, de 2
dezembro -te 19H, que dispôs sobre a classificação de cargos e a transformação de fl.lncfic gratificada ~ de encargo de gabinete para as Categorias
Dírecão Superior e Assessoramento Superior do Grupo: Direção e Assessoramenio Superiores do Quadri) Permanente C:'O Instituto Joaquim Nabuco
de Pesquisas SO"i~!5 - L J N. P. S., para o fim de transformar 4 (quatro)
carsns de Diretor de Divtsã-, em 4: (r11l~,tro) cargos de Diretor de Departamento, DAS-tOl,l, constantes do mesmo anexo.

àp

Art.

2.~

Ficam transformadas, em Departamentos, na forma do Anexo,

as 4 (quatro) Divisões seguintes: Divisão de Pessoal. Divisão de Material

e Serviços Gerais, Dlvlsâo &e Doe-..mentacâo e Divisão de Administração
Financeira e COntábil. dlrebamente suborõmados ao Diretor Executivo co
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas soeraís.
Art·. 3.° O provimento dos cargos de Db-ecãc Buperlor compreendidos
no Anexo ,é de competência exclusiva do presidente da República,. na oonformídade do dísposto no capui do artigo ~.o G.'O Decreto nt'nJ:1e;o 71;2'3!?,
pc '0.;1e outubr"

de

1972.
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Art. 4.0') A despesa decorrente da aplicação deste decreto será aten,
dtda pelos recursos orçamentários próprios da autarquia a que se refere
o presente decreto.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em vigor na data d.'a sua publicação,
revogadas as disposições em contrárfo ,
Brasília, 16 de abril de 1975; 154~ da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
JOâo Paulo dos Reis

o

vezzcso

anexo mencionado no art. 10;> foi publicado no D.a. de 18-4-75.

DECRETO N9 75.615 -

DE 16 DE

ABRIL DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Habilitação de Professores de Disciplinas Esp3cializadas de 29 Grau da
Faculdade de Ciências da Fundacão
Educacional de Bauru. com sede na
cidade de Bauru, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. de acordo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968 alterado pelo Decrete-lei nc ."
842, de 9 de setembro de 1969, COnforme consta do Processo nc
.
262.100/74 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

19 E' concedido reconheci..
menta ao curso de Habilitação de
Professores de Disciplinas Especializadas de 29 Grau, ministrado pela
Faculdade de Ciências da Fundação
Educacional de Bauru, com sede na
cidade de Bauru, Estado
de São
Paulo, 'em convênio com o CENAFOR.
com as seguintes Hoene-iaturas: Contabilidade e Custos, Técnica Orçamentária e Contabilidade pública" Organização e Técnicas Comerciais li;
Direito Usual e Legislação
AplicaArt.

da.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
BrasLia, 16 de abril de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
Repúbllca.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga,

DECRETO N9 75.616 ABRn. DE 1975

DE

16 DE

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia, licenciatura de 19 grau,
da Faculdade de pedagogia e Letras
"Professor Lourenço Filho", mantida pelo Instituto Superior de l!:nsino Celso LiSboa, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.

O presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540 de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc ..
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 462/75, conforme consta dos Processos ncs ....
10.426/74 - CFE e 208.878/75 do MInistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de pedagogia. licenciatura de lo') grau - habilitações em
Administração Escolar e em Supervisão Escolar. da Faculdade de Pedagogia e Letras "Professor Lourenço
Filho", mantida pelo Instituto Superior de Ensino Celso Ltsooa com sede
na ci-dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasíli a,

1549 da

16 de abril de 1975;
Independência e 8'79 da

R:epública.
ERN>lSTQ GEISEL
N81/ Brd{/<t
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DECRETO N9 '75.617 -

DE

16

DE

ABRIL DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos de

Letras, Estudos Sociais e Ciências,
da Faculdade de Formação de Profeesores de Petrolina,
Estado de
Pernambuco, mantuia p9la Funda...
ção de Ensino Supeiror de Pemambuco. com sede em Recife, no mes-

mo Estado.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item rrr. de. constdtuíçâo, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842 de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educacoo nv 446/75, conforme consta dos Processos nvs
.
6.481/74 - CFE e 257.642172 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras, Iícencíatura de 10 grau; de Estudos Sociais.
licenciatura de 19 grau; de Ciências,
licenciatura de 19 grau, da Faculdade
de Formação de Professores de Petrollna. Estado de Pernambuco. mantida pela Fundacâo de Ensino Superior de Pernambuco, com sede na cidade do Recife, no mesmo Estado.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Bl'as í :ia.., 16 de abril de 1975;
154 9 da Independência e 879 <la
República.
ERNESTO

ütulção, de acordo com o artigo 47
da Lei n 9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842 de 9 de setembro de 1969 e ten-

do em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 465/75. conforme consta dos Proces-sos números
8.22e./74 - CFE e 210.948/75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Fica autorizado o runeíonamento do Curso de Professores
para as Disciplinas de Formação EsArt. 19

pecial no Ensino de 2" Grau. Esquema
r e Esquema H, área econômica terciária. habilitações em Economia e
Mercados.
em
Contabilidade
de
Custos em Administração e controle
e em Direito e Legislação, ministrado pelo centro de Formação de Professores de Disciplinas Especlaltzadas
para o Ensino de 2 9 Grau. da Faculdade de Filosofia e Letras Nossa Senhora do Patrocínio mantida pela
Sociedade de Educação Nossa
Senhora do Patrocínio. C\Jm sede na
Cidade de Jtu, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.619 ABRIL DE

DE

16 DE

1975

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.618 ABRIL DE 1975

DE

16 DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Professores para as Disciplinas de
Formação Especial no Ensino de 2q
Grau do Centro de Formação de
Professores de Disciplin:1s Especializadas para o Ensino de 29 Grau,
da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras Nossa Senhora
do
Patrceinio, mantida pela Sociedade
de Educação Nossa Senhora do Patrocínio, com sede na Cidade de Itu,
Estado de São Paulo.

O Presid.ente da República.,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item !II, do. coas-

Autoriza o funcionamento do eerso de
Ciências Contábeis da Faculdade de
Ciências
Contábeis de Araçatuba,
mantida pela Associação de Ensino
"Marechal Cândido Rondon", com
sede na Ctdaàe ae Araçatuba, Es,
tado de São Paulo.
ú presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição. de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842 de 9 de setembro de 1969 e tendo . em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv '749/75, couforme consta. dos PrÇlC€5.f;9'S n9s ""
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4.513/73 - CFE e 237.634/72 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 10 Fica autorizado o runeto-

namento do curso de Ciências contábeis da Faculdade de Ciências COntábeis de Araçatuba, mantida pela
Associação de Ensino "Marechal Cândido Rondon", com sede na Cidade de
Araçatuba, Estado de Sã.o Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.620 ABRIL DE 1975

DE

16

DE

Concede reconhecimento ao curso de
da
Peiiaqoçía, licenciatura plena,
Faculdade de Pedagogia e Letras
"professor Lourenço Filha", mantida pelo Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Cons-

DECRFTO Nc 75.621 -

tituição, de acordo COm o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação no 447/75, cOnforme consta dos Processos n9s ....
10.427/74 -- CFE e 210.510/75 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, licenciatura plena, habilitações em Admíntstração Escolar, em Orlentaçâo Educacional, em Inspeção Escolar. em
Supervisão Escolar e em Maglstérto
das Díscípâlnas Pedagógicas do 2 0
Grau, da Faculdade de Pedagogia c
Letras "Professor Lourenço Filho" J
mantida pelo Instituto Superior de
Ensino Celso Lisboa, com sede na
Cidade cio Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 21) Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
DE

16

DE ABRIL DE

1975

Reabre, a Encargos Gerais da União, pelo saldo apurado em 31 de tiezembro de 19H o créetito csp:>cial aberto pelo Decreto nl) 75.142, de 26
de dezembro de 1974,
O Presidente da República.
usando da atríbuiçãc que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no § 49, do artigo 62, da constituição,
DECRETA:

Art. 19 Pica reaberto la. Encargos Gerais da União, pelo saldo apurado
em 31 de dezembro de 1974, o crédito especial de Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões do?- cruzeiros) autorizado pelo Decreto-lei nv 1.349, de 24
de outubro de 1!:J74 e aberto pelo Decreto nc 75.142. de 26 de dezembro de
1974.

parágrafo único - A 1.:resente reabertura de crédito, em conformidade
com o disposto no artigo 79 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
passa a víger sob a seguinte forma:
28.00 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28,01 - Recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda,
2801.03080302.756 _. Resgate de Adicionam e Empréstimos Arrecadados pela União
3.1. 4, O - Encargos Div-ersos
" ..

crs

1,00

6DD. 000.000.

DO PODER EXECUTIVO

ATOS

78

Art 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíções em contrário.

Braeílía, 16 de
República.

abril de

1975; 1549 da Independência e

879 da

ERNE5'IO GEISEL

Mário Henrique Simoneen:
João Paulo dos Reis veuoeo

DECRETO N9 75.62::: -

DE

16

DE ABRIL DE

1975

Abre ao Minsstéric do Exército o crédito suplementar de CrS 23.558.000,00

para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribu.cão que lhe contere o artigo 81. item ITI da Constitutcâo,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974.
DECr.ETA~

Art. 10 Fica aberto ao Ministério do Exército, O crédito suplementar
no valor de C'i.$- 23.558.0íJJ.OO (vinte e três milhões, quinhentos e cínquenta
e oito mil cruzeiros), nua rerorcc de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 1600. a saber:
Cr$

1.00

1600 -- MINISTÉRIO DO EX"'RCITO

3.601 1601.06280212.320 3 1.2.0
4 1.4.0
1601.06280212.338
3.2.7.6
1601.062HJ242.019

-

4.1.3.0 1601.06281662.307 3.1.2.0 -

3.1 3.2 4.1.4.0 1601.06283472 327 -

3.1.S.2 -

Mlmstérlc de Exército
Suprimento e Manutenção de Matelial de

rntcouêncía

Macerla; de Consumo .....•.............
Ma t,8tia! Permanente ....•..............
Pagamento de Pessoal Civil
Pessoas .................•..............
Manutenção do centro de processamento
de Dados c Informações
Eq'..L'p.amentú;" e Instalações
.
Adestramento da Tropa
Material de Consumo
.
OU:·i0S Serviços de 'I'erceíros
.
Ma'~i)rlal Permanente
.. _
.
Fabricação e Recuperação de Equipamentos

outros Serviços de Terceiros

Total

.

..

15.348.000
3.180.000
725.000
75~.000

904.800
257.200
293.000
2.100.000

--23.558.000

====

Art. 2Q OS recursos necessárlcs à execução deste Decreto decorrerão
de anuraçâo parcial de .Iotaçõea orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1600, a saber:
Cr$
1600 -

t.eo

MINJ8TllRIO DO EX",RCITO

1601 - Mini.:stério C.f) Exército
Atividade - 1601 06280212.320
3.1.3.2 - OU'liF~ Serviços de Terceiros

.

-18.528.000

79

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atividade - 1601 06280242.019
3.1.2.0 - Material de COnsumo
3.13.2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.4.0 - Mav-rtal Permanente

.
.
.

Atividade -

1601.0628162.307

95.000
335.000
320.000

3.1.4.0 Atividade 3.2.7.6 Atividade 3.1 3.1 -

Encargos Diversos
.
1601.06281662 337
Pessoas .................•..............

1.455.000
725.000

1601. 06283472.327

Remuneração de Serviços Pessoais
'I'

o

1;

aI

.

2.100.000

----,-23.553.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua puouceçao. revogadas as díeposíções erc eoncrárío,
Brasília, ~6 de abril de 1975; 1549 da Independência e 879 da.
República.

EnNE,:>TC. GEISEL

Slyvio Frota
:AIárin Henrique Simonsem
João Paulo dos R,oJ'ls VêllOsO

DECRETO NQ 75.623 -

DE

16

DE ABRIL DE

1975

Reabre. a Encargos Gerais da tmião pelo saldo apurado em 31 de dezembro
de 1974, (". crédito especial aberto pelo Decreta-lei n9 1. 344, de 16 de
setembro ae 1974.

o Presidente d República.
usando da atrlburcâr- I"l11e lhe confere o artigo 81. item III. da Constituíçâo,
e tendo em vista o díspostc no § 49, do artigo 62, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 FIca reaber.o a rmcareos Gerais da União neto saldo apurado
em ?1 de dezembro de 1974, o crédito especial de Cr$ 440.000.000,CO (quatrocentos e quarenta mhnôea de cruzeiros). autorizado e aberto pelo Decreto-lei 11q 1.344, de 16 de setembro de 1974.
Parágrafo único. A presente reabertura de crédito, em conformidade
com o dlspostc no artdgc 7Q de Lei n» 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
passa a vlger sob a segui-nte forma:
Cr$

28.00 28.01 -

2801.03640351 781 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazer.da

Participação da União no Capital do
Banco do Brasil S. A.
4.2.2.0 - Participação em constituição ou Aumento de Capita.~ de Empresas ou Entidades
Comerciais ou Financeiras
440.000.00-0
Art 2Q Este Decrete- entrar t em vigor na data de sua publícação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1e de aort, de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique SimcnsenJoão Paulo dos ~,::is velloso
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DECRETO NQ 75.624 -

DE

16

DE

ABRIL

DE

1975

Reabre, a Encargos Gerais da União, pelo saldo apurado em 31 de dezembro
de 1974, o crédito especuü aberto pelo Decreto nÇl 75.133. de 23 de clezernbro ac 1974.

o Presidente da República,
usando da atrtoutção qtIe lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição,
e tendo em VISta. o disposto no § 4Q, do artigo 62, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica reaberto a Encargos Gerais da União pelo saldo apurado
em 31 de 'dezembro de 1974, o crédito especial de Cr$ 71.000.000,00 (setenta

e hum milhões de eruzeu osi, autorizado pela Lei n Q6.134, de 7 de novembro de 1974, e aberto pelo Decreto n" 75.133, de 23 de dezembro de 1974,

Parágrafo único.

A presente reabertura de crédito, em conformidade

oorr, o díspcetc no artig'J 79 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro de 1974,

passa a víger sob a seguinte forma:
2B.00 -

E~,CARGOS

GERAIS DA UNIAO

c-s

1,00

'Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.03080213.146 - Encampaçâo e Desapropriação de Companhias Estrangeiras
3.1.4.0 - Encargos Diversos
71.000.000
Art. 29 Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
28.01 -

ERNE&'IO GEISEL

Máriv Henrique Simcneeti
João paulo dos R3is vellcso

DECRETO N' 75,625 - DE 17 DE
ABRIL DE 1975
Altera o Decreto n Q 71.407, de 20 de
novembro de 1972 que dispõe sobre
o Instituto Nacional de Estudos e
pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação e Cultura.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Os artigos 29, 39, 4Q e 59
do Decreto nv 71. 407, de 20 de novembro de 1972, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 29 O Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educaolonaís, administrado por um nire-

ter-Geral, tem a seguinte estrutura básica:
I Coordenadoria Técnica
n - Centro Brasileiro de Pesquisas Bducacionaís
In - Divisão do Pessoal
IV - Divisão de Atividades Auxllíares
"Art , 39 Compete ao INEP:
I - coordenar a pesquisa eduoacional do Pais estabelecendo
anualmente, em consonância com
as entidades interessadas, um programa de estudos, pesquisas e eX~
perímentação de âmbito nacional,
complementado com a manutenção
de um fluxo permanente de informações;
II - estimular a pesquisa educacional do Pais, mediante apoio
financeiro a entidades que tive-

ATOS

rem seus projetos íncludos no programa anual; a assistência têcmcg
para a elaboracâo e/ou desenvolvimento de projetos; e a colaboração no preparo de recursos humanos;
.IH - reallzar, por intermédio
de seu Centro Brasfleíro de Pesquisas Educacionais, pesquisas básicas e aplicadas, constantes do'
programa anual;
IV - difundir trabalhos desenvolvidos pelo órgão, bem como trabalhos de outras fontes, que contribuam para o aprimoramento da
educação nacional;
V - operar e manter um sistema de documentação e Informações educacionais que apele a realização de estudos, pesquisas e experimentação e possibilite ao ...
INEP exercer sua função de órgão
coordenador da pesquisa educacronaí do País".
l'Art. 49 O INEP pode prestar
serviços compatíveis COm suas atividades e competência, mediante
retribuição, bem como subcontratal' serviços."

"Art. 59 Os cargos em comíssão e as funções gratificadas constantes das tabelas discriminativas
aprovadas, respectivamente, pelos
Decretos nv 71.407. de 20 de novembro de 1972 e 72.054, de 4 de
abril de 1973, ficam mantidos na
situação atual até que sejam
adaptados à sistemática da Lei nv
5.645, de 10 de dezembro de 1970."

Art. 29 Ficam revogados os parágrafos dos artigos 2", 3(1 e 5" do Decreto ne 71.407. de 20 de novembro
de 1972.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1975;
da Independência e 879 da
República.
154 9

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N.(I 75.626 -DE 18 DE
ABRIL DE 1975

Decreta intervenção federal no Município de Rio Branco, Estado do
Acre, e dá outras providencias.
O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 3.(1 do Ato Institucional
n.s 5, de ~3 de dezembro de 1968,
tendo em vista o artigo 182 da Constituição, resolve
Art. L" Fica decretada a intervenção federal no Munícíplo de Rio
Branco, Estado do Acre.
Art. 2.°, Fica nomeado Interventor
no Município o Senhor Adauto Brito
da Frota "que tomará posse perante
o Ministro de Estado da Justiça.
Art. 3.(1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re .
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 18 de abril de 1975;
154.(1 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

DECRETO N." 75.627 -

DE 18 DE

ABRIL DE 1975

Dispõe sobre _a contratação para o
desempenho das atividades de assessoramento superior aos Ministros
de Estado, de que trata o Capítulo
IV do Título Xl do Decreto-lei mímero 200, de 25 de fevereiro de 1967,
e dá outras providencias.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto
nos artigos 122, 123 e 124 do Decretolei n.v 200, de 25 de Ievereíro de
1967, na redação dada pelo Decretolei n." 900, de 29 de setembro ele 1969,
DECRETA:

Art. 1.(1 Para atender ao desenvolvimento de trabalhos caracterizados
pelo alto nível de especificidade, complexidade e responsabilidade, os Ministros de Estado e dirigentes deórgãos integrantes da Presidência da
República poderão dispor de funções
de assessoramento;. de grau superior,
a serem preenchidas na conformidade
deste Decreto.
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Parágrafo umco. As funções de
que trata este artigo poderão, eventualmente, a critério do Ministro de
Estado ou do dirigente de órgao in-

tegrante da Presidência da Repú-

blica' ser exercidas por ocupantes de
cargos de provimento em comissão
ou de funções de confiança, que lhes
sejam diretamente subordinauos, incrusive os compreendidos no Grupo
_ Direção e Assessoramento Superiores, a que se refere o artigo 2.°, item
I, da Lei

TI,O

5.645, de 10 de dezem-

bro de 1970, que se destinam à dire-

ção e ao assessoramento em caráter

permanente, necessários à coordenação, orientação e execução de programas e normas pelos diversos escalões hierárquicos de cada área.
Art. 2.° O aproveitamento do serviço dos assessores de que trata este
Decreto será regulado mediante contrato individual
de
trabalho, de
acordo com a legislação pertinente,
ou, quando se tratar de servidor público, mediante designação pelo Ministro de Estado ou pelo dirigente
de órgão integrante da Presidência
da República.
§ 1.0 O Presidente da República estabelecerá os Iímites numéricos e de
retribuição das funções de assessoramento com base na respectiva avaliação e em face das necessidades,
devidamente justificadas, de cada Ministério ou órgão integrante da Presidência da República.
§ 2.° Somente poderá ser indicado
à contratação ou designação quem,
a par de satisfazer os requisitos gerais para a investidura em função
pública, exceto limite de idade, poasuír formação completa de nível superror e comprovados conhecimentos
e experiência nas atividades que exijam o assessoramento.
§ 3.° Apücar-se-ão as normas que
cusciplinam o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço ao contrato individual de trabalho previsto neste artigo.
Art. 3.° O servidor público, designado para as funções de que trata
este Decreto, ficará automaticamente
afastaao do respectivo cargo ou emprego enquanto perdurar a prestação
de serviços, deixando de receber o
vencimento, o salário ou qualquer re,
tribuição, acessória ou não, correspondente ao cargo ou emprego púonco, exceção feita ao saláríc-famí-

lia.

§ 1.0 Quando ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança, o
servidor deixará de perceber o vencimento, salário ou gratificação correspondente a tal cargo ou runçâo.
§ 2.° Se a designação recair em
servidor de sociedade de economia
mista, empresa pública ou fundação,
que conte, pelo menos, 3 (três) anos
de serviço em tais entidades, poderá
ele optar pela retribuição de origem,
aplicando-se-lhe, fora dessa hipótese,
o disposto no cama deste a-rtigo.
§ 3.° Nos casos prevístos neste artigo, o servidor continuara a contribuir para a Instttuiçâo de previdência a que for filiado e o tempo
de serviço será contado para os efeitos legais inerentes ao cargo ou emprego de que seja titular.
Art. 4.° As contratações ou deslgnações a que se refere este Decreto
serão efetuadas por ato dos Ministros
de Estado ou Dirigentes de órgãos
integrantes da Presidência da Re-

pública.

Parágrafo único. Os órgãos de pes·
soai dos Ministérios e órgãos integrantes da Presidência da República
deverão encaminhar, ao órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, cópia dos atas de contratação e designação para as funções de assessoramento superior de que trata este Decreto, a qual deverá ser acompanhada:
a) de elementos comprobatórios das
qualificações do contratado ou deslgnado, a que se refere o § 2.° do artigo 2.° deste Decreto;
b) da indicação do órgão de origem, em se tratando de servidor pú ~
blico, de entidade integrante da Administração indireta ou de fundação;
c) da indicação da existência de
recursos suficientes e adequados para
fazere-m face à despesa.
Art. 5.° No prazo de 30 (trtnta j
dias, cantados da data da publicação
deste Decreto, os Ministérios deverão
adotar providências no sentido de se
ajustarem às determinações constantes deste regulamento, inclusive em
relação às situações atualmente constituidas com fundamento ;10S artigos
122 e 123 do Decreto-lei a.O J,10, de
1967, e no Decreto n,« 67.612, de 19
de novembro de 1970.
Art. 6.° Fica proibida qualquer forma de utilização Indireta de serviços
de pessoal, atravês de cohvênios, ou
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outrosfnstrumentos, com tundações
ou quaisquer entidades puottcas ou
privadas.
Parágrafo único. O âíspostc t este
artigo não se aplica aos casos de requisição de pessoal que sejam, expressamente considerados co.npatíve's,
pela legislação vigente, com o. Plano
de Olasslffcaçâo de Cargos OE:' que
trata a Lei n.s 5.645, de 10 1e dezembro de 1970, observando-se, entretanto, obrigatoriamente, a -leterrmnação constante do § 2.° i/) artigo 3,°
deste Decreto.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação; revogados o Decreto n.v 67.612, de 19
de novembro de 1970, o § 4.° do artigo 15 do Decreto n.s 74.448, de 22
de agosto de 1974, e demais disposições em contrário.
Brasüia, 18 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
RepÚbll.ca.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antômo Franeísco Azeredo da
Silveira
M crzo Henrique Simonsen.
Arnaldo Prieto
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Dyrceu Araújo Nogueira
J. Araripe Macedo
PaukJ de Almeida Machado
Severo Fagunães Gomes
Shigeaki treta
João Paulo dos Reis vezzcsc
M auríclO Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e SZlva
João Baptista de Oliveira
Figueiredo
Antonio Jorge Corrêa
L. G. do .noeotmento e Silva

DECRETO N'" 75.628 ABRIL DE

DE

18

DE

1975

outorga concessão à Sociedade de
Televisão Sul
Fluminense ua«.
sob a denominação de TV Sul Fl1l~
minense, para estabelecer uma estação de
rad,todifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Ja ..
neiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, combinado

com o artigo B.o, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
3.525-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Socíefade de Televisão Sul Fluminense
LtC:a., sob a nenomínaçãc de TV Sul
Ftuminenae, nos termos do artigo 28
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pejo Decreto
'1Q ,...52.79§, de 31 de outubro de 1963,
concessao para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imatens (televisão), na cidade de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, sem
direito de exclusividade, utilizando o
canal 8 (oito).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá .às
cláusulas baixadas com o presente decreto e deverá ser assinado dentro
de 60 (sessenta) días, a contar da
publicação deste no Diário Ofzctal da
União, sob _pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação, ficando revogado o Decreto n.v 75.613,
de 28 de janeiro de 1975; publicado
no Diário Cmcuü da União de 29,
ubseqüente, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 18 de abril de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N." 75.629 ._- DE 18
ABRIL DE

DE

1975

Concede reecmhecimento às habilitações em Portuçuée-Inçtês e Portaiçuée-Lâteratura, do "lU" "o âe Letras
da Faculdade de Fitos 'fit i , Ciências
e Letras de Nova 19ua':1t, mantida
pela Socíesíuâe de 7!:nsino Swpertor
de Nova Iguaçu, com se{I.~' na cidade
de Nova Iguaçu, Est-uto elo Rio de
Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições flue lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, de acorde com o :1rt.:~' 47 da LE'i
n.o 5.540, de 28 de nove.nbrc de ..968,
alterado pelo Decreto-Jeí n.s 842, de
9 de setembro de 1969 ~ t-endo em "lista o Parecer do Conselho. Federal" de
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Educação n.s 452-75, conrorme consta
dos processes n.ss 8.703 ·74-CFE e n.s
208.427-75 do MinistériJ da Eiducação
e Cultura.
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconheclmento às habilitações em português-Inglês e português-Literatura do curso
de Letras da Faculdade de Fllosofía,
Ciências e Letras de Neva Iguaçu,
mantida pela Sociedade co Ensino Superior de Nova Iguaçu, com sede .ia
cidade de Nova Iguaçu, Estado do RIO
de Janeiro.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de aor-: fie 19';5;
154,0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GELSEL

Ney Braga

DECRETO N.o 75.630

DE

18

DE

ABRIL DE 1975

Autoriza estrangeiros a aquirirem- direitos sobre os terrenos que menciona.

o Presidente da Republíoa.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o dísposso no artigo
205 do Decreto-lei n.s a. 760, de :.. de
setembro de 1946,
DECRETA:

Art. 1." Ficam autonastos:
a) a adquírír o domínio uti1:
1) Salvador Garcia Femandez e
Victoria Paz Gomes, de nacíonaüdade
espanhola, da fração ideal de .'/108
do terreno de marinha ',;lf' .ado na Rua
Santana 11. 178, corresoondente ao
apartamento 603, na ~ld~.ã,: do Rio de
.Janeíro, Estado do itit') tio -Janeíro,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
Q

0768-53.099, de 1970;
2) Maria Cruz Mlgues e Domingo
Gonzalez Peres, de naci- .nalídade espanhola, do terreno de malinha situado na Rua Peixoto de Carvalho número 228, esquina com a fi'..strada do 'Rio
Jequiá, Ilha do Governa-to na cidade do Rio dt.; Janeiro, restado .lo .rtio
de Janeiro, conforme processo preto-

EXECUTIVO

coüzado no Ministério da Fazenda sob
o' n.v 0768-46.242. de 19'12;
3) Rudolí Georg Getse e Paulíne
Geise, de
nacionalidade alemã. da
fração ideal de 75/12 uoe do terreno
de marinha situado na «venlda Paseur nv 214. correspondente ao apartamento 305, na cidade rio Rio de .Janeíro, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocouzado no Ministério da Fazenda rob o número
0768-46.488, de 1974;
4) Leonard Ward, de nacionalidade
inglesa, du terreno de marinha situado na Estrada Leopoldo Froes r úmero
!i79, rcarer, na Cidade de Niterói. zstado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n,v 0786 ·2.653, de 1973;
b) a adquirir o direito preferencial
ao aforamento:
1) Alena Moutelik o:: Agular, de
nacionalidade tcheca, do terreno de
acrescido de marinha situado na Rua
Paulo Setúbal n. a 46, n') bairro Boa
Viagem, na cidade de acctrc. Estado
de Pernambuco, conío.me processo
protocolizado no Mínlsté-íc da Fazenda sob o n," 0487-3.399. de 1969;
2) José Pazes Collazos, de nacionalidade espanhola, da tr-ccão ideal de
1/2 do terreno de acrescido de marinha situado na Rua Couto Magalhães n.s 750, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado 710 Minístérío da Fazenda sob o número .'
0768-51.161, de 1974.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puotícaçào, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 18 de abril de 19'75;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique

sim-msen.

DECRETO N.Q 75.631 ABRIL

DE 18 DE

DE 1975

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel qUe menciona, situado na cidade õa Rio de
Janeiro, Estado do Rio' de Janeiro.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III/ da cone-
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crtuícão .e tendo em vista o disposto
no artigo 2.°. item I, da Lei n.O 5.972,
de 11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica .autorfzado o regtstro,
em nome da União Federal. do imóvel (terreno e prédios) situado na
Avenida Pasteur TI.O 404 - fundos,
no Bairro da Praia Vermelha, cidade
e Estado do Rio de Janeiro, ocupado
nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição, pela Escola
de
Quimica da Uníversídade Federal .do
Rio de Janeiro, cujo terreno assim
se descreve: à direita, confrontando
com imóvel da Companh ia de Pesqujsa de Recursos Minerais (CPRM),
mede 138,00 m (cento e trinta e oito
metros), em quatro segmentos ""; o
primeiro,
perpendicular à Avemda
Pasteur e distante 118,35 m (cento e
dezoito metros e trinta e cinco centímetros) do meio-fio da
mesma
Avenida, mede, a partir do ponto M,
2100 m (vinte e um metros) até o
~to N' o segundo. a partir do ponto N, cOm uma deflexâo de 6Q 00'
(seis graus) à direita. fazendo um
âneulo interno de 1749 00' (cento e
setenta e quatro graus). mede 17.50
m (dezessete metros e ctnquenta centímetrosj até o ponto O; o terceiro,
a partir do ponto O, com uma defleXM' de 6Q 00' (seis graus) no mesmo
sentido à direita, fazendo um ângulo
interno de 174° 00' (cento e setenta
e quatro graus), mede 14.50 m (quatorze metros e elnquenta centímetros) até o inicio da escama lisa do
Morro da Babilônia (ponto p); o
quarto, partindo do ponto P e perpendiCUlar à Avenida Pasteur, fazendo Um ângulo interno de 192°.00'
(cento e noventa e dois grausj , mede
85,00 m (oitenta e cinco metros). até
o ponto Q, sobre o ~C?rro da Babilônia; nos fundos, Iímttando c?m a
linha de rota mais 80.00 m (OItenta
metros), sobre' o Morro da ~abUônia,
mede 95,50 m <noventa e cmco metros e clnquenta centímetros) entre
os pontos Q e R; à esquerda, a partir do ponto R sobre o Morro da Babilônia e perpendicular à Avenida
Pasteur, mede, até o prolOngamento
da linha que passa pela fachada ca
Escola de Química, 183,80 .m (cento e
oitenta e três metros e OItenta centímetros). em dois segmentos - o
primeiro, partindo do' ponto R sobre
o Morro da Babilônia, mede 93,20 m
(noventa- e três metros e vinte -cen-
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tímebros}, até o início da escarpa lisa do Morro da Babilônia <ponto s);
o segundo, partindo do ponto S e no
mesmo alinhamento do segmento a~
tenor, tsto é, perpendicular à Avemda Pasteur, mede 90.60 m (noventa
metros c sessenta centímetros), até
o ponto T, obtido pelo prolongamento da linha da fachada da Escola
de Química e distante 118,35 m (cento
e dezoito metros e trinta e cinco c~n
tímetros) do alinhamento do meiofio da Avenida Pasteur ; este segmento confronta com o imóvel da CPRM;
na frente. Iíngando os pontos T e
M com 8190 m (oitenta e um metr~s e nov~nta centímetros) medidos
sobre um segmento paralelo à . A
nlda Pasteuj- e distante do meío-fío
da referida Avenida 118,35 m (cento
e dezoito metros e" trinta e cinco ce~
tímetros), está voltado para a serv~
dão existente nos fundos do prédio
da CPRM. O terreno tem uma eonfiguração trapezoídal, está encravado
entre 05 próprios da CPRM. nossumdo uma área total de 12.695.00 ?1"2
(doze mil. seiscentos e noventa e CInco metros Quadrados), sendo a parte
plana de 5.325.00 m2 (cinco mil, trezentos e vinte P, cinco metros quadrados) e a parte sobre a encosta -Io
Morro da Babilônia de 7.370,00 m2
(sete mil. trezentos e setenta metros
quadrados), de acordo com e planta
e demais elementos constan~e~ ~o
processo protocolizado no Mlntstérío
da Fazenda sob o n.O 0768-35.008, de

-s-

1974.

Art. 2.° O imóvel a que se refere
o arti.~o 1.0 pertence ~ circunscrtcão
judiciária do 3.° OfíCIO do. Registro
de Imóveis da cidade do RIO de Janeiro.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. ~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 18 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Márw Henrique Simonsen

DECRETO N.o 75.632 ABRIL DE

DE

18

DE

1975

AutoriZa o Serviço do Patrimônio da
Un ião a aceitar a dOação do terreno que menciona, situado no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República,
usando da atribuição. que lhe .con-

fere' o artIgO' 81, item 111, da cons.,
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tltuição, e de acordo com os artigos
1.165 e 1.180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Servidor do pat:rimõnlo da União autorizado a aceitar
a doação que, de acordo com a Lei
Municipal n,» 1.011, de 22 de outubro de 1973, a Prefeitura Municipal

de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, quer fazer à União Federal
de um terreno com a área de ...
322,50 m2 (trezentos e vinte e dois

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado na Rua.
General Carneiro, esquina com a Rua
João Souto, naquele Munícrpio,
de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 0680~16.674.
de 1974.
Art. 2.0 O terreno a que se refere o artigo 1.0 se destina à construção da sede da Junta de Conciliação e Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho - 3.n Região.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1975;
'154.° da Independência e 87.° da
República.

ERNESTO GEISEL

DE

18

D>:

o Presidente da Repún'tca,
usando da atribuição qu- lhe confere
o artigo 81, item IH, ,id. Constituição,
DECRETA;

Art. 1.0 O artigo 5.° do Regulamento para a Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha, aprovado pelo Decreto
TI.O 69.023, de 6 de agosto da 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5.° .
1 - ......

TI -

Geraldo Azevedo Hp.nnfng

DECRETO N. O 75.631 - DE 18 DE
ABRIL DE 197:>
Revoga o Decreto 'n.o 72 683 de 23 de
agosto de 1973, que altera o posto
do cargo de Chefe do Estai/o-Maior
do Comando do l Q Díetrtto Naval
e da outras providências

o Presidente da Repúhltca,
usando da atribuição que lhe confere
(, art. 81, item IH, da oonstítuícr 0,
DECRETA:

Art. 1.0 E' revosado o Decreto n.«
~2.883, de 23 de agosto de 1973.
Art. 2.° Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação,. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de :).br1l de 1975;
54Q da Independência e 87Q da.
República.
Geraldo Azevedo Henni.ng

Altera o artigo 5.° ao RegulaMento
para a Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha, aprovado íJPi.o Decreto
n.O 69.023, de 6 de aacsto de 1971.

Um _(1) ofbia! superior do
~ Vice-Diretor; n

corpo - da Armada

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEIsEL

M ária Henrique Simonsen

DECRETO N." 75.633 -ABRIL DE 1975

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua nublícação, revogadas as disposições fOID contrário.
Brasília, 18 de an-t de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

---

DECRETO N.o 75.635 ABRIL DE 1.975

DE 18 DE

4.ltera a redação do artigo 45 do
Decreto n:" 71.727, de 17 de íanetro
de 1973, que regulamenta, pJ,ra a
Marinha a Lei n.O 5.821, de 10 ae
novembr~ de 1972, que dispõe sobre
as promoções dos Ofi","1nis da 4tiva
das Forças Armadas.

O Presidente da República,
usando da atribuição que- lhe confere
o artigo 81, item HI, -ía Constituição.
DECRETA:

Art. 1.° O artigo 45 do Decreto n."
71.727, de 17 de janeiro de 1973_passa
a vigorar com a seguinte .edaçãc:
li Art. 45. Os Trabalhos ria Comissão de Promoçõ-es de .oncíaís,
de que trata este C'ipitul'),. serã-o
secretaríadcs por urn Oflclal Ge-

ATOS

nerai, nomeado para Secretário da
Comissão de Promoções de Oficiais."
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições ~rr' contrário.
Brasília, 18 de abril de 1975;
154.° da Independênci~ e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo flemâng

DECRETO N' 75.636 _

DE

18

DE

ABRIL DE H!75

Acrescenta parágrafos no artigo 6.° do
Regulamento para J Instituto de
Pesquisas da
Mari''lha, aprovado
pelo Decreto n.O 46.427, de 14 de JU-

lho de

1~59.

o Presidente da Repúblrea,
usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da CJnstituição,
DECRETA:

Art. 1~ Ficam acresce~tados ao artigo 6.° do Regulamento para o Instituto de Pesquisas da Marinha os parágrafos 1.0 e 2.° com a seguinte re~
dação:
<l § 1.0 _
Em caráter excepcíonal e para atender à continuidade
na orientação superíor de prOjetos
específicos, o cargo de Dítetor do
IPqM poderá ser exercido por
Oficial General do CA nu CETN
da Reserva Remunerada, de renomados conhccíment lS científicos.
§ 2.° - A nomeação para o cargo de Diretor do J"PqM, na forma
do parágràfo anteríor, obedecerá
ao disposto no parágrafo único do
artigo 13 da Lei n." 5" 774, de 23
de dezembro de 1971."
Art. 2.°_ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições -m contrário.
Brasilia, 18 de aht-Il de 197:,;
154.° da tndependêncts e 87.0 da
República.
ERNESTo-GEISEL
GeraUlo- A;:evedo "Hennht(1
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DECRETO N." 75.637 - DE 18 DE
ABRIL DE 1975
Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, do terreno de acrescidos de marinha que menciona, situado em Recife, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República,
usando da atrtbuíção que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n.v 178, de 16 de fevereiro de

1967,
DECRETA;

Art. 1.0 FICa o Serviço do Patrimônio da União autorizado a ceder, sob
o regime de aforamento, ao Oabanga
Iate Clube de Pernambuco, o terreno
de acrescidos de marinha com a área
aproximada de 21.730,OOm2 (vinte e
um mil setecentos e trinta metros
quadrados). sítuaco na Avenia Engenheiro José Estelíta, em Recife, Estado de Pernambuco, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério - da Fazenda
sob o número 0480-3580, de 1974.
Art. 2.° O terreno referido no artigo 1.0 se destina à ampliação da sede
e instalações esporbívas do cessionário, fixado o prazo de 2 (C:"Ois) anos,
a partir do contrato de cessão, para
a realização do objetivo previsto.
Art. 3.° O cessionário fica Isento
do pagamento do valor do domínio
útil do terreno e dos foros respectivos,
enquanto a área lhe permanecer aforada.
Art. 4.° A presente cessão tornarse-á nula, independentemente de ato
especial e de indenização por nenfeítorias realizadas, se ao terreno, na
todo ou em parte, vier a ser -íada
utilização diversa. se houver interrupção das atividades sociais do cessionário por mais de ':l)jlcl anos consecutivos ou. ainda .se .tcorrer inadimplemento de cláusula do contrato a
ser lavrado em livro or/>prio do. Serviço do Patrimônio da União.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as císposíções em contrário.
de 1975;
Brasília, 18 de
ab
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ü

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
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DECRETO N.O 75.638 ABRIL DE 1975

DE 22 DE

Declara luto oficial

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Artigo único. E' declarado luto ofi-

cial em todo o País, por três dias, a
contar desta data, pelo falecimento,
ontem ocorrido em São Paulo, do
Doutor Pascoal Ranierí Mazztlli, exPresícente da República.
Brasília, 22 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

DECRETO N° 75.639 -ABRn. DE 1975

DE

22

DE

Dispõe sobre o Grupo - seguranç? e
Informações dos
M'inistérios Cwis
e das Autarquias Federais que lhes
são vinculadas, e dá outras 'Providências.
.

o Presidente da Repí hlica,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IU, da Constituição e tendo em vista o dlsuosto nos
artigos 49 e 79, da Lei ns 5.645. de 10
de dezembro de 1970,
1

DECRETA:

EXECUTIVO

integrantes das Categortas Funcíonaís
abaixo indicadas:'
Código SI·1401 - Analistt'. de Informações, abrangendo at·i · · : -1., 'i"lS referentes a pesquisas, -s-udos e projetos relacionados com o- assuntos de
Informações (. Contra ' Informação.
Código SI-1402 - Analista de Segurança 'Nacional c Mobfltzacão,
abrangendo atividades referentes a
pesquisas. estudos e projetos relacionados com os assuntos dr- Segurança
Nacional e Mobilização.
Art. 3(> As classes Integrantes das
Categorias wunctonaís prevístas no
artigo anterior dístríbufr-se-âo, de
conformidade com o disposto no artígo 5°, da Lei n- 5.645. de 10 de dezembro de 1970. em 2 (dois ~ níveis hierárquicos, na forma do Anexo, com as
seguintes características:
Nível 2 - Atividades de planejamento,assessoramento, cccrdenação,
orientação p execução especiaüzada,
para as quais é exigida formação
completa de nível sun-rtor. e re-macão complementar específica em se
tratando da área de rnrormeções.
Nível 1 - Atividades de execução
qualificada, para as quais é e-dgída
formação completa de nível superior,
obtida em curso correlato com a área
de atividade-fim do Mmístérfo. órgão
ou entidade. OU. em se tratando da
área de Informações. formação universitária correspondente, no mínimo,
ao sexto semestre de curso superior
complementada com formação específica de grau equivalente.
CAPiTULO Ir

CAPÍTULO I

Das Categorias Fundonais

Da constituição do Gruoo-Seçnrcnça
e Informações
.

Art. 40 As Categorias Funcionada
do 'Grupo-Segurança e Informações
deverão atender às necessidades ne
recursos humanos dos Ó~ gàos -ctoríaís
e seccionais integrantes do 81SNI,
para o desenvolvimento das atividades específicas próprias do referido
Sistema.
Art. 59 COnstitui requisito
básico
inerente à categoria Funcional de
Analista de rnrormecõ-s formação
complementar específica obtida, no
mínimo, no Curso ICB" da Escola Nacional de Informações (EsNlj ou
equivalente.
Art. 6' A ímplanteção do GrupoSegurança e- Informações-e das: res-

Art. 10 Fica criado o Grupo-Segurança e Informações, designado pelo
código 81-1400, compreendendo atlvídades de nível supettor e de grau
equivalente. referente 3 planejamento,
estudos, projetos e operações concernentes aos assuntos ligados à Segurança Nacional, à Mobilização e às
Informações desenvotv-das pelos órgãos setoriais e seccionais Integrantes
do Sistema Nacional de Informações
,f' Contra-Informação {SISNI).
Art. 20 O Grupo-Begurança e Informações .? constituído de empregos
regidos .pala legislação trabalhista,
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pectivas Categorias Funcionads será
efetivada nos Mtnístérâos Civis, órgãos
integrantes da Presidência da República e Autarquias federais. após a
observância das seguintes exigências:
I - levantamento das necessidades
dos órgãos scboríaís e se-cicnals íntegrantee do SISNI, com base nos estudos relativos à fixação qualitativa e
quantitativa da lotação J segundo as
áreas específicas compreendidas no
referido Sístema: e
TI - comprovação da odstêncía de
recursos adequados para fazer f Me às
despesas decorrentes.
Padl'!'rafo único. As medidas de
que trata este artigo s-râo supervisionadas e coordenadas: pelo Serviço
Nacional de Informações 'SNú. ouvida a Secretaria Geral do Conselho
'SG/CSN)
de Segurança Nacional
nos assuntos que Inter -sscm à Segurança Nacional e Mobilização;

Parágrafo único. Comstltul requísíto essencial para a p-o-: ~_~~s~ o funcíonal, nas Categorias de que trata
este decreto, possuir o servidor, além
da formação completa de nível superior exigida para a classe:

CAPÍTULO m

Art. 11. Não haverá ascensão funcional, às Categorias Funcionais do
Grupo-Segurança e Informações, de
servidores pertencentes a outros
Grupos.

Do Ingresso
Art. 7° O ingresso nas Categorias
Funcionais do Grupo-Segurança e
Informações dependerá de habilitação
em processo seletivo próp-to em Que
serão verificadas as quaüttcaoões
essenciais exigidas para o ríesempenho
das atívldades inerentes às classes
respectivas. e rar-se-á na conformidade de. normas legais e regulamentares especificas.
Parágrafo único. Em relação à
Categoria r'unctonat üe Analista de
Informações, o Ingresso dependerá,
também, de habilitação obrtda, no
mínimo. no Curso "B" da R3r\I, ou
equivalente, que constitui parte integrante do processo sel atívo,
Art. 80 O processo seletivo a que
se refere o artigo ant<>r;.)T o;::",r<1 elanejado, organizado e executado pelo
SNI, ouvida a secretaria-Geral do
Conselho de Segurança
Nacional
(SGjCSN) nos assuntos que interessem à BegurançaNacíona, e a Mobílízação.
CAPtTuLo IV

Da Progressão Funcional

. Art. 9° A progressão Iun.d rm-d cios
Integrantes das Categorias }<\mcionais
do Grupo-Segurança e Informações
tee-ee-ápara a classe. imediatamente
superior àquela a que "pertençam e
obedecerá aos requisitos estabelecidos
em lei -e ·regulamenta~:~o- especlrícas.

a) 3 (três) anos, no
mínimõ,(le
experiência em atividades de Informações, no caso da Categoria Funcional de Analista de rneo-macões: e
b) 3 (três) anos, no mínimo, de
experiência em órgão setorial ou
seccional integrante do SISNI, no
caso da Categoria Funetonal de Analista de Segurança Nacional e Mol)ili~.
zaçâo .
Art. 10. A época da reatteacãc e
as demais normas de processamento
da progressão funcional serão estabelecidas em regulamento.
CAPíTULO V

Das Disposições

aorose

Art. 12. Em decorrência da natureza e responsabilidades das .rrívídades inerentes ao Gtupo-Seguranca e
Informações, os respectivos integrantes não têm limitação de h-rárío de
trabalho. observado o mtnímc de 40
(quarenta) horas semanais,
Art. 13. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de a.br'l de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.

154.0

ERNESTO GEISEL·

Armando Falcão
Antônio Francisco Azereâo da
Silveira
Mário f1 enrique Si-rr~onsen
tnmce« Araújo Noguetra
Alysson paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida ]I,faetuuio
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki U eki
João Paulo dos Reis l'elloso
M auricb Rangel ,RRis
Euclides Quandt âe cuonra
Hugo de Andrade Abren
João Baptista de Oltvetra
Figueiredo
L'. G. do Nasclmento e Silva"".:.
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{Art.

-

39 do Decreto n9 75639

I

de 22 de .:.brilde

GRUPO:

SEGURANÇA B INFORMAÇÕES

CÓDIGO:

51-1400

CATEGORIAS

FUNCIONAIS

cédigo

Denominação

Denaninação

ANALIsrA

N!vEr,

ANALISl'A DE INFOR1l\.ÇÕES

5r-1401

ANALIsrA DE lliFOR-lA.ÇÕES "B"

51-1401.2

cédigo

DE SEGURAl\'ÇA

Nll-cro.WIL E !'DBILIZAÇi,D

l'INl\LIsrA

2

1975~

DE

51-1402

SEGURi\NÇA

5r-1402.2
NACICW\L E MJBILIZJl.çÃO "B"

ANALIsrA

1

ANALISrA DE TI'lFOR-li'IÇÕES liA"

DE

SEGURIINÇA

51-1401.1

51-1402.1
N.l>CIo.W, E NJBILI~ "Ali

DECRETO N° 75.640 -

DE

22

DE

ABRIL DE 1975

Aprova o Regulamento das Divisões
de Segurança e Informaçôee dos
Ministérios Civis e coe assesso-res

outubro de 1970, a Decr'lf.,) n- 68.060,
de 14 de janeiro de 1971, e demais
disposições em contrárío,
Brasília, 22 de ;tbril de 1975;
154.°. da Independência e 87.° lia
República.

de Segurança e Informacôee, revoga o Decreto n° '37.325, de 2 de
outubro de 1970, e o De-veto número 68.060, de 14 de ítmeiro de 1971.
o Presidente da República

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, inciso UI, da Q0llStttuíção,
DECRETA:

Art. to Fica aprovado a El"gu!amenta das Divisões de Segurança e
Informações dos Mintstértos Civis e
das Assessorias de Segurança e Informações, que com este baixa.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de' sua pnblícacâo, revogados o Decreto n° 67.325. de J de

ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Antônio Francisco Azereào da
Silveira
Mário Henrique Stm:msen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki F eki
João Paulo dos Reis VellOso
Mauricio Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de ,Andrade A breu
João Baptista de Oltvetra
Figueiredo
L. G. do Nascimento e Silva
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REGULAMENTO DAS DlTlISOES DE
SEGURANÇA E IN""RM,lCOES
DOS MINIST-"RIOS CIVIS E- DAS
ASSESSORIAS DE SEGURANÇA E
INFORMAÇOES.
(APROVADO DELO DECRE'I'O
N° 75.640, DE "2 DE ABRIL
DE 1975)
CAPíTULO

!

Da Finalidade

Art. l° As Divisões de Segurança
e Informações, órgãos centrais dos
sistemas Setoriais de rnvormaçõea e
Contra-Informação dos Míntstérlos
Civis, são subordinadas aos respectivos Ministros de Estado e encarregadas de assessorá-los air<>tamente em
todos os assuntos pertinentes à Segurança Nacional, à Mobílizaçâo e às
Informações.
§ 1Q Para cumprimento do disposto
no presente artigo, as Divisões de
Segurança e Informações terão sua
sede, obrigatoriamente,
na Capital
Federal.
§ 2° As Divisões de
Segurança e
Informações integram I) Sistema Nacional de Informações e Contra-Informação (SISNI) e, nesta condição
estão sujeitas à críentacão normativa.
à supervisão técnica e '). nscansac 3,(>
específica do Serviço 'N"a~i mal de Informações (SNI).
§ 3° As Assessorias cC:" segurança e
Informações integram os Sistemas
setoriais de Informações e ContraInformação dos Mínístáríos Civis e,
nesta condição, estão ,'la'",jtas à orientação, normativa, à sunervlsão t-ronce
e à fiscalização específtca da -especttva Divisão de Segu-aneo '" r-reormacões (DSI), sem prejulvo da srbordfnacão de cada uma ao dirigente do
órgão em cuia estrutura administrativa se enquadre.
CAPíTULo

n

Da Competência

Art. 2Q Compete às Divisões
de
Stgurança e ~forr.naçõps:
I - no que se refere à segurança
Nacional.;; à Mobilização:
a) coletar, analisar' mterpretar 0S
dados necessários ao estudo e planejamento dos assuntos atinentes a0S
encargos de que trata c artigo 4°, do
Decreto nv 75.524, de 24 de março de
.1975, a nm de bem assessorar oly1inistro de Estado;
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b) realizar outras nussoes e terefas especificas atríbuidas ou delegadas pelo Ministro de Estado;
II - no que se refere às Informações e Contra-Informação:
a) coletar, analisar o interpretar
os dados necessários ao estudo e planejamento dos assuntos 9,H..... -ntes aos
encargos de que trata '3 artigo 5", do
Decreto n- 75.524. de 24 de março de
1975, a fim de bem assessorar o Ministro de Estado;
b) realizar outras missões '} tarefas específicas atribuídas. ou delegadas pelo Ministro de Estado;
c) produzir Informações:
- necessárias às decisões do Ministro de Estado:
para atender às prescrições contidas no Plano Nacional de Informações (PNI);
- para atender às solicitações do
Serviço Nacional de
Informações (SNI);
d) encaminhar à Agência Central
do SNI (AC/SNI) as
Informações
Necessárias (IN) segundo a uerto-ücídade estabelecida no Plano Nacional
de Informações (PNI), t. as Informações que, pelo Principio da Oportunidade, devam ser do con hecímento
imediato dos clientes p-tnciuaís do
Serviço Nacional de Informações
(SNIJ;

In - no que se refere à posição de
órgão central do Sistema Setorial de
Informações e Contra Intcrmaçâo do
Ministério Civil respectivo:
a) orientar normatíva.nente, supervisionar tecnicamente e fiscalizar
especificamente as Assessorias de Segurança e Informações (~ outros órgãos de informações axíetentes na
área do .espectívc MInistério, cuja
atuação interesse à elab.vação de Informações Nacionais, a' ,..-;fÓ-io do
Serviço Nacional de Informações
(SNI) ;

b) propor ao Ministro de Estado
as medidas e normas neoes-s rias :.)ara
a organização e funct-: ..... -r-v-nto do
Sistema Setorial de Informações e
Contra-Informação doil. nnísté-to ~i
vil respectivo. observando o que a
respeito contém o Plano Nacional de
Informações (PNI);
c) executar e/ou coordenar ~ ~uper
visionar o Plano Setorial. de Informações (PSI), consoante .nstruçõea

do Ministro de Estado;
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d) executar e/ou coordenar e su..
pervísíonar as atívídades de contraInformação;
e) para cumprimento do dísposto
no Plano Nacional de tnrormacõee
(PND, realizar diretamente n busca
e coleta de dados nos ÓT'O'M" mencionados no artigo 1° g 2°, do Decreto n- 75.524, de 'J:4 ae marco de
1975. desde aue esses 61'1;\'50.<:' não iU:=::-

ponham de Assessoria de Segurança
e Informações (AS!).
CAPÍTULo m

Dos Sistemas

sevvuue

de

tnformocãe« e Oontra-trüormaçtio
dos Ministérios Civis

Art. 3° Os Sistemas Setoríaís de
jnfo-mscões ~ Contra- tnrormecso dos

Ministérios Civis inteersm o Sistema
Nacional de Informações e ContraInformação (S18NI).

Art. 4° Compõem n Sistema Setorial de Informacôes <> Contra-Informação do Ministério

ctvn-

a Divisão de Seguranca e Informações (DSI). como órgão cenI -

tral;

II - as Assessorias de Seeu-anca e
Informações (ASI), COITlCl ôrgãos setoriais;
m - como órgãos secclonaís. os
existentes na área mt-rlsteríal cuia
atnacâo intpr"<:f:A à e'abo":lp.<ír) das
Informações Nactonads. a p...if:4-io do
Serviço Nacional de Informações
CSNI) .
CAPíTULO IV

Da Bstríüura e ilas Atrünuçõe«
Orgo,nicas

Art. 5" As Dlvísões de SAI;!'U"anc·a
e Informações têm a seguinte estrutura básica:
- Direção (D/DSI);
.:...- Seção de rnrorma-sos l' ContraInformação (SICI/DSI) ~
- Seção de Segurança Nacional e
Mobilização (SNM/DSD;
- Subsecâo de Anelo Administrativo (SSAA/DSI).
Art. - 69 A Direção das Divisões de
Segurança e Jnrormaçz ...s compete;
I - planejar, dirigir, coordenar e
fiscalizar as atividades da Divisão;

II _ assessorar díreta'nente f' Mínistro de Estado;
III orientar not-oattv-t-i-ore,
supervisionar tAp.ni(';a.m"'nt,p f" rtseauzar especificamente o !=::{<:t,ama Setorial
de Informaeões p ('<nnt,f'a.-Informação
do respectivo Ministérto;
IV - colaborar na atuattzacâo do
Plano Nacional de Informações IPNI)
e elaborar o Plano Setorial de Informações (PSI).
Art. 7" A Secão de Jnfo-macões e
Contra-Informação (SIGI/DS!) com~

pete:

I - assessorar o Dirptn" r1~_ nivi<:!'io
no planejamento e coordenaçâo da~
missões de rnrormacões e Cont-a-Informação afetas :\ nl"k~;f'I de Segurança e Informações (nSn;
II - coordenar e sun-rvtslonar as
atividades de Inform 3/\~S
ContraJnr-o-macão e de Comuulcaçâo. nos
óreãos do ~::;Ji'lt,pmll ~",t.O~i!)·1 de rnrormacões e "!nnt:t'a-Informação do respectlvo Ministério;
TIl - nroduzlr lnLrma"';;"'<: para
atender às pTf!~r.ri(';fíp.c:
\"ont,idac: no
Plano 8pt.of'i~1 dp.Tnf'r"l-lacM<: iP!=:\I~
e a ont..as ~n1icjtacMF; ~!1 ~~..l'içO Nacional de Informações (SNT"
IV - ter a seu (';l\f'Q'O o arquivo geral na Dh7i·<:<í,O de Segurança e Informações (DSI).
Art. 8" A Seção de SPgl11'l'lrtCR, Nacional e Mobilização (SNM/DSI)
compete:
I - coletar os dados necessários aos
estudos e nlanetamentos relativos à
Segurança Nacional na-tloularmente
os que se referem à M')r.1!iza;ãc'
II - colaborar nos est'tdos e planejamentos de interesse da Segurança
Nacional.
.
Art. 9" A Subsecão de Apoio Adminístratívo (SSAAIDSn compete executar os trabalhos de sec-etote, de
eont-ole de pessoal. de administração
financeira e de Serviços Gerais,
cAPÍTULo V

Das Atribuicões F1J.ncionais

Art. 10. Ao Diretor da Divisão de
Segurança e rnrormacôes incumbe:
I - estabelecer normas. diretrizes e
programas de trabalho para a Divisão;
II - dirigir. coordenar e fiscalizar
os trabalhos da Dlv1sft.o;
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III .- supervisionar o funcionamento do Sistema Setorial de Intormaçôes
e Contra-Informação do Ministério de
acordo com as ínstruçôes do Ministro
de Estado;
IV - manter estreita ligação com
os chefes dos órgãos mencionados no
artigo 1", § 2°, do coe-etc número
75.524, de 24 de março de 1975;
V - despachar com o Ministro;
VI - propor ao Minist :o de êstado
a criação .íc grupos de '·"'·alho para
a realização de tarefas especmcas:
VII - propor ao Ministro de Estado os servidores necessários ao
preenchimento do quadr.r de lotação
da Divisão, de acordo cc.tn as normas
legais;
VIU - cumprir e diligenciar para
que sejam cumpridas as normas p!"evistas no Regulamento para salvaguarda de Assuntos ;;:)lgJ.10S0~ 1..!:{,;;"Aô);
IX - difundir informações de conformidade com as diretrizes do Ministro de ãlstado e as p-escrtçôes contidas no Plano Nacional de Informações (PNI) e no Regulamento para
Salvaguarda de Assuntos Sigüosos
(RSAS);

X - orientar a instrução e o adestramento do pessoal 'ia Divisão;
XI - elaborar a 'prevíséo orçame.ntaría para. assegurar o Junclonamento
da Divisão;
XII - elogiar ou punir, na forma
da legislação em vigor, os servidores
da Dívísao ;

XIII - antecipar ou prorrogar o
horário normal de exp srílente dos
servidores da Divisão;
XIV - requisitar passagens e transporte de pessoal e materta l re Iatívos
aos encargos da Divisão;
XV - assinar a identidade runctcnal dos servidores da Divisão.
Art. 11. Ao Chefe da Seção de
Informações e Cono-a-Infcrmaçâo
incumbe:
I - substituir o Diretor da Dívísão
nos seus ímpedímentos;
U - assessorar o Diretor da Divisão no cumprimento de sues atribuições runcíoneísj

m - dirigir, coordenar c fiscalizar
a execução dos trabalhos da Seçao:

IV - planejar e realizar a coleta e
nusca de dados e informes para a
produção aas rnrormações afetas à
Seçao;
V - propor a dífusáo das tnrormeções produzidas pela 3e .êo:
VI - planejar, dirigir coordenar e
fiscalizar as atividades de ContraInformação.
Art. 12. Ao Chefe da Seção de
Segurança Nacional e Mobilização
compete:
I - assessorar o Dírecor da Divisão
em todos os assuntos referentes a Begurança Nacional e
Mobilização.
II - realizar os levantamentos necessários para os trabalhos de Mo,~'
bilização;
IH - propor ao Diretor da Divisão
as medidas para o curnprímento das
Diretrizes e Instruções de Mcoílizaçao;
IV - planejar, dirigir, coordenar e
fiscalizar a execução dos trabalhos da
Seção.
Art , 13. Ao Chefe da Subseção de
Apoio Administrativo 'ncumbe planejar, dirigir, coordenar e nccansae a
execução dos trabalhos a cargo ,";'a
Subseção.
.J.

CAPiTULO VI

Do Pessoal

Art . 14. o~ quadros de Iotaçâo
das Divisões dt; Segurança e Informações serão aprovados em
Decreto,
mediante estudo prévio -to Serviço
Nacional de Informações (SND. ouvido o Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP).
Parágrafo único. Os Mírustros de
Estado encaminharão ao Serviço Nacional de Informações (SNI), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação deste Regtu.amcnto, s propostas de lotação das Divisões de
Segurança e rnrormaçôes. justificando a sua necessidade e observando o
disposto no artigo 15, §~ I"', a- e a-, os
parâmetros estabelecidos no Anexo a
este Regulamento e demais dtsposições legais.
Art. 15.
Quanto ao número de
servidores, as Divisões ce Segurança
e Informações são classrücadas em:
I - Divisão de Seguúll1·,.-I~ e informações (DSI), tipo 1. efetivo não .

94

ATOS DO PODER EXECUTIVO

superior a 35 (trinta (' clnco) servi-

dores;
II - Dívísão de Segurança e Informações (DSI) tipo 2, efetivo não SU~
perior a 45 (quarenta ... cinco) servidores,
III - Divisão de aes-uanca e rnformações (DSI) tipo 3, efetivo não

superior a 60 <sessenta, s-rvídores ,

§ 1° São do tipo 1 as Lo
)25 de
Segurança, e Informa -rce do Ministério da Saúde, do Mlmstérto rias Relações Exteriores e do ~.fir.istério da
Previdência e Asslstênc-a Sootal .
§ 2°

São do tipo 2

'18

Divisões de

Segurança e rnrcrmacões do Ministério da Fazenda. do Ministério da
Indústria e do Comércio, do Minis-

tério da Justiça e do !,,[ini:;tél'io do

Trabalho.
§ 3° São do tipo 3 as Divisões de
Segurança e Informações do Ministério da Agricultura, do Ministério da

Educação e Cultura. do Mínístérto das
Minas e Enelgia. do Ministério dos
Transportes, do Ministério das Comunicações. de, Ministério do Interior
e da Secretaria de vlaneamento da
Presidência da República.
Art. 16. Quanto ao numero de
servidores, as Assessorias de Segurança e Informações são cla.sriftcadas em:
I - Assessoria de Segurança e Informações (ASI) tipo 1, efetivo não
superior d" 2 (dois) servidores;
11 - Assessoria de Segurança e rnformações (ASI) tipo '1, efetivo não
superior a 5 (cinco) servidores;
III - Assessoria de Ecgurança e
Informações (ASI) tdpc 3, efetivo »êo
superior a 8 (oito) servícores ,
Parágrafo único. O Miristro de
Estado encaminhará 9, ..) Serviço Nacional de Informações ~SNJ.I 110 prazo de 60 (sessenta) dias a contar .ra
publicação deste Regulamento, as
propostas dos Quadros de Lotação das
Assessorias de Segurança e -rrormações, da respectiva ár-ia Ministertal,
justificada a sua necessidade e observados os lJarâmetros .:ld";J.l.Jelecidc..s no
presente Regulamento e 8::U AnBXO.
Art. 17. Para os titulares dos cargos integrantes do Gr'l"!'y, Direção e
Assessoramento Superiores nas Divisões de Segurança e (nf «mações e
Assessorias de Segurança e Informa-

ções, são exigidos os seguíntes requisitos:
I - Diretor:
a) idoneidade, tirocínio profissional
e reconhecida capacidade da trabalho;
õ) parecer fa varável do
-servrçc
Nacional de Informaçôas (SNI);
C) curso da Escola
Superior de
Guerra (ESG j ou Curse A da Escola
Nacional de Informações '.EsNI), ou
curso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) ou
equivalente das demais Forças Armadas.
II - Chefe de Seção de Informações, Assessor de Informações ou
Chefe de ASI:
_ curso da Escola Superior de
Guerra lESG) ou CUrso A da Escola
Nacional de Informações (EsNI), ou
curso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME)
ou
equivalente das demais Forças Armadas.
In - Chefe da Seção de Segura.n..
ça Nacional e Mobüízacac ou ASsessor de Segurança Naciur.s.l e Mobilização:
_ diploma de curso superior relacionado com a atívidade-fím do M1~
nlstérío, ou
- curso da ' Escola Superior de
Guerra, (ESa), ou
- curso da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exér-iito (ECEME)
ou equivalente das demais Forças
Armadas.
Art. 18. Para os servidores do
Grupo-Segurança e Informações, nas
DS! e ASI, são exigidos os seguintes
requisitos:
I - Analista de Segurança Nacional
e Mobilização A:
- formação completa de nível superior, obtida em curso correlato com
a área de atividade-fim do Ministério,
órgão ou Entidade, ou curso de Escola de Formação de onctais das Forças ArmaJas;
II - Analista de :::l.:lgurança Nacional e Mobilização 8:
- os mesmos
requisitos exigidos
para o analista de Segurança Nacional e Mobllízaçâo A e mais três anos
de exercício de atívidade-rím em õr-
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gão setorial ou seccional do Sistema

Nacional de Informações e contra..
Informação (SISNI).
III - Analista de Informações A:
- curso superior Incompleto e curso
B da Escola Nacional de Informações
(EsNI) .

Analista de Inff)tnlações B:
formação completa de nível
superior e Curso B da Escola Nacional
de Informações (EsNI);
b) 3 <três) anos. no mínimo, de
experiência em atividades de Informações.
Art. 19. Satisfeitos (IS requisitos
do artigo 17. incisos Ir e lII, e do
artigo 18 deste Decreto, a -tesrgnacão.
contratação, nomeação ou comísslonamento de todo e qualqn »t servidor dos
sistemas Setoriais de Informações e
Contra-Informação 10s Ministérios
Civis dependerá ainda .iJ atendímento
às seguintes condições:
I - idoneidade, tirJr:Inio profissional e reconhecida capacidade de
trabalho;
II - juízo sintético emitido pelo
Diretor da Divisão de Segurança e
Informações respectiva;
III - parecer favorável do Serviço
Nacional de Informações (SNI).
IV a)

CAPí'1'ULO VII

Das Disposições Gerais
Art. 20. As Divisões de Segurança
e Informações e as Assessorias de
segurança e Informações têm o prazo
máximo de ~ (três) anos a contar da
publicação do presente Regulamento,
para a cecessáría vegtuarízação da
qualificação profissional do seu pessoal.
Parágrafo único. A Escola Nacional de Informações (:&iN! I planejará
o atendimento da regularízaçãc prevista neste artigo, no que se refere
ao pessoal da área de Inrormações.
Art. 21. O Chefe do Serviço Nacional de Informações e o SecretárioGeral do Conselho de Segurança Nacional têm atribuições cera declarar
a equivalência de cursos. respectivamente, nas áreas de Informações e
de Segurança Nacional e Mobiliza-

ção.
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Art. 22. As Divisões de segurança
e Informações terão zonslgnadas, 1}0
orçamento dos xnníaté-eos respectivos, as dotações próprias necessárias
ao desempenho de suas atribuições,
que serão geridas pela Divisão, na
forma da legislação em vlgor ,
Art. 23. Oi> dirigentes das órgãos
mencionados no artigo 1°, § 2\ do
Decreto n- 75.524, de 24 de março .:«
1975, são obrigados a tocnecer, às Divisões de Segurança; Informações
dos Ministérios respectivos, dados,
informações e esclareclmentos que
lhes sejam solicitados, observando o
disposto no Regulamento para f:al vaguarda de Assuntos Sigilosos (RSAS).
Art. 24. Os dados, informações e
documentos com classificação sigilosa
que se encontrem nas Dívtsões de
Segurança e Informar,ões (DSI) , oU
em processamento, não podem ser
utilizados pelas demais repartições
subordinadas e vinculadas ao Ministério, salvo aqueles flue, mediante
determínaçâo da autcrídade competente, necessitem ser divulgados. respeitando as prescrições do Regulamento para Salvaguarda de Assuntes
Sigilosos (RSAS).
Art. 25. O Pessoal em serviço nas
Divisões de Segurança ~ Informações
e Assessorias de Segurança e Informações é responsável pelo absoluto
sigilo e reserva sobre os assuntos e
trabalhos da Divisão ou A. ssessorta,
cumprindo as classificações sigilosas
de acordo com o Regulamento para
Salvaguarda de ASSem ~<JS Sigilosos
(RSAS) .

Art. 26. O Pessoal Icr-ado nas Divisões de Segurança e Tn.fo"..... -cões e
Assessorias de Beguranoa e Informações não pode ser deslgnad., r-ara ín .
tegrar comissões de inquérito ou de
sindicância.
Art. 27. As Divisões de Segurança
e Informações não podem receber encargos policiais nem 5P.t ! esponsávets
pela segurança física de pessoas ou
instalações, salvo as mdíspensá veis à
segurança orgânica da própria Divisão.
Art. 28. As Divisões de Segurança e Informações, dentro do prazo dê
60 (sessenta) dias a contar õa oubncação deste Regulamento, submeterão
à aprovação dos Ministros de F:stado
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os respectivos Regimentos Internos,
após parecer favorável do Serviço
Nacional de Informações (SNI).

Parágrafo único. As Assessorias de
Segurança e Informações, quando
necessário, e dentro ,.10 prazo fíxado
pela Divisão de Segurança e Informações (DSI) , submeterão à aprovação
do Chefe do órgão a que pertençam

o respectivo Regimento Interno, o
qual será previamente examinado pela
Divisão de Segurança ~ Informações

Art. 29.

96, do Decreto-lei

Art. 30. Os cases ondssos serão
resolvidos pelo Serviço Nacional de
Informações (SNI), através da Agência Central (ACjSNI).
Brasília, 22 de abril de 1975;
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OBSERVAÇÕES: 1. Este Qua1ro indica os limites nexínos de Iotaçac de pessoal, os quais nao

pedem exceder os totais gerais nem os parciais das categorias.

2. Respeitados os totais de lillalistas A c B, fi facultado, às OSI e ASI, intercambiar as parcelas referentes às áreas de Infcrrraçóes e de Seçurença
Nado;]al e !'bbi1ização.
3. O pessoal de <lpJio será distribuído ccnronna a necessidade do serviço.
4. As propos tas de QU' de que tratam os artigos 14, Parágr;;úo Oni=, e 16,
Par1'igr<lfo Imíco, do Regularrcnto, devem ser apresentadas sob a torna deste
anexo, acresc.ídas dos ecres dos respectivos servtôcrcs ,
5.

(*) O preencrcrreneo das vagas de Assessores de segurança Nacional c ~bbi
liza.ç~o e fI.l'.alistas de Segurança NClciona1 e ~bbilização ecrenee será felto de fol:.ll'a gcadativa c apÓs instruções regu.lador<lS a serem baâxadas pela

secretar íe-ccrej. do COnselho de seçcrcrçe Nacional (SGjCSN).
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DECRETO N° 75.641

DE

22 DE

ABRIL DE 1975

Outorga à Usina Jaciara S. A. concessão para o aproveitamento hi~
dráulico de um trecno do 11,iO Tenente Amaral, no local denominado
Cachoeira da Fumaça, no Estado de
Mato Grosso, para uso exclusivo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e nos termos dos artigos 140, letra a e 150 do Código de Aguas e o
que consta do Processo I\:IME .•.•••
703.597-73.
DECRETA:

Art. 1.0 E' outorgada à Usina Ja~
clara S. A. concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do
Rio 'I'enente Amaral, no tocal denominado Cachoeira da Fumaça, no
Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, não conferindo o presente
titulo, delegação de poder Público à
concessionária.
Parágrafo único. Fica a concesslonáría autorizada a estabelecer urna
linha de transmissão entre o referido
aproveítamentove a usina de açúcar
Jacíara, no Município de .racíera, Estado de Ma to Grosso, de acordo com
os projetos aprovados por ato do Díretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade de; Departarnento Nacional de .éguas e Energia Elétrica, no Processo MME 703. 597 ~73 •
Art. 2.° O aproveitamento se destína à produção de energia elétrica para uso exclusivo da concessionária que
não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o tornecimento de energia aos associados da
concessionária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de SUa propriedade.
Art. 3.° A concessionária fica obrígada a cumprir o disposto no CÓdigo
de Aguas, leis subseqüentes P. seus
regulamentos.
Art. 4.0 A concessionária concluirá
as obras no prazo que for fixado 110
despacho de aprovação dos projetos,
executando-as de acordo com os mesmos, com as modificações que torem
autorizadas, se necessárias,
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A concessionária ficará sujeita
previstas no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos, pela Inobservância do
prazo fixado.
§ 2.° O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento, Nacional de Aguas e Energia Blétrtca, do Ministério das Minas e Energia.
A!t. 5.9 A presente concessão vigorara pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 6.° Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal
nos seis (6) últimos meses que ante.'
cederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou ... /". »nunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
§ 1. 9 No caso de desistência, fica a
critério do Poder Cr'nr..... fl ....»te exigir
que a concessionária reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu prímítivo estado.
§ 2.° Compete à concessionária proVocal' que o Governo do Estado de
Mato Grosso. titular do domínio das
águas, se manifeste. um: (1018 anos
que antecederem o fim do prazo de
vigência da concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens
e instalações e, encaminhar. dentro do
mesmo prazo, este pronunciamento
ao Poder Concedente.
Art. 7.° O presente Decreto entrarã em vigor na data da sua publicacão. revogadas as diSPosições em contrário.
Brasília, 22 de abril do 1975;
154.º da Independência e 87.- da
República.
. § 1.0

as penalidades

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
DECRETO Nº 75.642
ABRIL DE 1975

DE 22 DE

Exclui cargos, que indica, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente ....:....
do Mintstérto da Agricultura.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
11, da Lei nv 6.082, de 11 de j\'.tlho
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de 1974. e o que consta do Processo
ri?

01/10.700, de 1974, do Ministério

da Agricultura,
DECRETA:

Art , 19 Ficam excluídos do Quadro

de pessoa~.- Parte. Permanente
do Mmisteno da Agrfculturaç um cargo de Escriturário, Código r-•••••••••
.AF-:::102.8-A ocupado por Minam Bezerra carneiro da Cunha e Um cargo de gsorevente-Datdlógrafo, Código
AF-204.7, ocupado por Maria
Neyl'
SpinelD Xavier, a partir de 19 de novembro de 1974.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reVOgadas as disposições em contrárto .
Brasília, 22 de abril de 1975;
1549 da jndependência e 879 da

República.
.ERNESTO

GEISEL

Alysson PaulineZU

DECRETO N.o 75.643 DE

1975

DE

22

DE

ABRIL

Declara de utilidade pública, ~aja
fins de desapropriação, uma area
de terreno urbano, com benfeitorias, compreenaenao . pa1te do loteamento Fazenda da Luiz -- 1<> Distrito - São Gonçalo, Estado do Rio
ile Janeiro, destinada à imetauição
de um parque de transmissores, pela Fundação Rádio Mauá.

O presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e, tendo em vista o disposto nos
artigos 5.°, letra "h" e 6.° do Decreto-lei n,v 3.365, de 21 de junho de

1941,
DECRETA:

Art. l° ú: declarada da utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, compreendendo parte do
loteamento Fazenda da Luz, no 1.0
Distrito de São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro. com 112.000,00m.2 de
propriedade de Luígí Pellicano, tran~
crita sob o n.c 13.627, fls. 7 do LIvro 3-Q. e de Francesco Paolo PelItca.no. transcrita sob
c n'' 13.628,
às fls. 9, Livro 3-Q Na área estão
incluidos: I) - O lote n.c 6da Qua-

dra 12, de propriedade de Radmundc
dos Anjos Pinheiro, transcrito sob o
n.c 31.574, às fls. 300, do Livro 3-AJ;
11) - o lote TI.o 12, da Quadra 16, de
propriedade de Severino Ramos Alves da Si!va, e sua mulher Márcia
Silva transcrito sob o TI.o 31.683, às
fls. 28, do Livro 3-AK; 111) - lotes
ns. 4, 5 e 6 da quadra 16, de propriedade de Nathanael Garcia Alvarenga,
transcritos sob os ns. 32.068, às fls.
124, do Livro 3-AK e J2.064, às fls.
123, do Livro 3-AK; IV) Lotes 14,
15 e 16 da quadra 13, lote 8 da quadra 15, lotes 2, 3, 10 e 15 da quadra
16 todos de propriedade do Espólio
de Rodolpho Gonçalves de Siqueira
transcritos sob o n.c 795, no Livro 3,
às fls. 281; V) -lote 1 da quadra 16,
de propriedade de Rubens de Souza
Monteiro, transcrito sob o n.? 5.312,
às fls. 159, do Livro 3-F; VI) - lote 11 da quadra 9, de propriedade de
Antônio Migual da Silva, transcrito
sob o n.c 4.102, fls. 230 - Livro 3-D;
VII) - lote 9 da quadra 15, de propriedade de Ana Marques da Silva
Lopes, transcrito sob o n.e 24.761, às
fls. 147, do Livro 3-AC, - todos no
Cartório do Registro de Imóveis da
3.a Circunscrição de São Gonçalo, no
Estado do Rio de Janeiro; constitui
terreno de marinha e acrescidos, nos
termos do Decreto-lei n. Q 9.760, de
5 de setembro de 1946, a área de ...
13.700.00 m2, aproximadamente, sobre a qual os proprietários detêm tão
somente o domíní útil.
Art. 2.° A aludida propriedade conforme planta constante doproccs80 n,c 502-75 do Ministério das ComunJcações -- asSlln se descreve e se
caracteriza: tem o formato irregular
e ocupa uma área com 112 OOO.00m2.
medindo cerca de 570m, na confrontação, por um de seus lados, com o
terreno remanescente de maior porção; cerca de 450,OOm na confrontação com a Baia de Guanabara, e,
cerca de 660,00m por outro lado, na
confrontação com o terreno remanescente de maior porção, e compreende as quadras de ns. 8 a 16 e respectivos arruamentos do loteamento Fazenda da Luz, inscrito, este nos termos do Decreto-lei n.« 58, de 10 de
dezembro de 1937, sob n.c 20, na folha 435 do Livro n.« 8 do Cartório do
Registro de Imóveis da 3.a Circunscrição do Município de São Gonçalo,
do Estado do Rio de Janeiro e possui as seguintes benfeitorias não aver-
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badas no Registro de Imóveis: I ~

prédio de um' pavimento com paredes
de alvenaria de tijolos e telhado: possui sala, quarto, cozinha e banheiro' ocupa uma área to-a' anroxrmada' de 36.JOm2; existe Ui)" poço .1 Ir ó xfmo à. construção; II - prédio de
um pavimento com paredes de alvenaria de tijolos e laje de concreto armado: possuí 5 quartos, salão, coeinha 2 banheiros, dispensa e varanda
descoberta; ocupa uma
área total
aproximada de 144,00m2; existe um
poço próximo à construção; III -~
prédio de um pavimento com paredes
de alvenaria' de tijolos e telhado tipo
meia-água; ocupa uma área aproximada de 50.OOm2; existe um poço próximoà construção; IV - prédio de
um pavimento com paredes de alvenaria de tiolos sem r-eboco e telhado: ocupa uma área aproximada de
36.00m2; existe um poço próximo à
construção; V - prédio de um pavimento com paredes d12. alvenarta de
tijolos e laje de concreto armado; possui 2- quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda; ocupa uma área
aproximada de 12000m2; existe um
poço próximo
construção; VI construção com parte de suas paredes de alvenaria de tijolos e parte em
tela de .arame e telhado: consta de
4 cômodos; ocupa uma área a~roxi
mada de 80.00m2; VII - prédio de
um pavimento com paredes de alvenaria de tijolos e telhado: consta de
quarto, sala, cozinha e banheiro: ocupa uma área total aproximada de
31,00m2: existe um 9JÇO próximo a
construção.
Art. 3.° Fica a Fundação Rádio
Mauá autorizada a promover a desapropriação "da referida área de terreno e benfeitorias, em sua totaltdade ou por partes, na forma da leaislaçâo vigente, com seus recursos pró-'
prios.
à

parágrafo único. Uma vez efetivada a desapropriação a área compreendida em terreno de marinha e,
acrescidos será objeto de regularização
quanto ao aforamento junto ao Ser...
viço de Patrimônio da União - SPU.
Art , 4.° Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n.s 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropria":
ç â o é declarada de
caráter urgente
para ~Ieito de imediata imissão de
posse.

Art. 50· Este Decreto entrará em

vigor na. data da publicação, revoga-

das as disposições em oontrárío .
.Brasüía, 22 de abril de 1975;
154.9 da Independência e 87.°.da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 75.644 - DE 22 DE ABRIL
DE 1975
Altera o Decreto n.o 72.093 de 17 de
abril .de1973, que dispõe sobre a
classificação e a transformação dá'
cargos, junções e encargos de gabinete para as Categorias Direção
Superior e Assessoramento Supe-_'
rior do Quadro Permanente do Mi nisterto da Fazenda.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe eonfere .o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista O disposto no'
artigo 181, itens I e II, do Decretolei· n.e 200 de 25 de fevereiro de 1967i
no .artdgo 7.° da Lei n.e 5.645, de 10
de dezembro de 1970; e o que consta'
do Processo DASP n.? 183, de 1975:
DEC~TA:

nrt. 10 Fica alterada, na forma

do 'Anexo, o Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Per':'
manente do Ministério da Fazenda,
aprovado pelo Decreto n.? 72.093, de
17 de abril de 1973,
'.
Art. ~.9 O provimento dos cargos
em .comíssâo de Direção Superior
compreendidos no Anexo é ãe -ornpe-,
têncía exclusiva do Presidente da República, de conformidade com o arJ
ügn ü.c do Decreto n.o 71.235, de 10
de outubro de 1972.
. .,
Art. 3.0 As despesas decorrentes da
aplicação deste decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários
própriQSQ.o Ministério da Fazenda.
Art. 4.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de abril de 1975;
154.9 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis VeUoso

o anexo mencionado no art. 1,1'
pubücaddno D. O. de 23-'4-75.

fo~

sue
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DECRETO N° 75.645 -

DE

DO

22

PODER

)1::

ABRIL DE 1975

Inclui na Estrutura Orgtlnica õo Ministério da Marinha as Estações
.Rádio Pina e de Val-de-Cã-es.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

. Art. 1.0 São incluídas na Estrutura
Orgânica do Ministério da Marinha

a Estação Rádio Fina, Recife, Estado
de. Pernambuco. e a Estação Rádio

de vat-ue-oêes, Belém, Estado do
Pará, orgamzaçóes executoras de serviços especiais de comunicações para

a Marinha.

Art. 2.° A Estação Rádio pina e
Estação Rádio de vai-de-cães são

subordinadas, respectivamente. ao
Comando do 3,° Distrito Naval e ao
Comando do 4." DIStrito Naval. sob
o,

controle operativo direto do CO-

marido de Operações Navais.

Art. 3.° As Estações Rádio, de que
trata este decreto, reger-se-âo por
Regulamento, a ser aprovado pelo
Presidente da República.
,Art. 4.0 Este Decreto entra em vrgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 22 de abril de 1975;
15,~.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo H enning

EXECUTIVO

tituição, e tendo em vista o artigo
1.0 do Decreto-lei n.s 178, de 16 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
ao Departamento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis, autarquia .ederal
errada pela Lei n,» 4.213, ce 14 de
fevereiro de 1963, do terreno acr escído de marinha onde esta .ocatree.ta
a Fortaleza do Buraco, "la oacia do
rio Beberlbe, entre o Istmo e o molhe de Olínda, no Estado de pernambuco, CUjas medições e confrontações são as seguintes: «o ponte 1,
situado no eixo do molhe de Ohnda
sob o rumo verdadeiro -íe 59" ..5' NO,
mede na direção do citado eixo .. ,
296,25 m ate o ponto 2; 'reste, so,) o
ângulo interno de 169° DO' mede .. ,
141,25 m até o ponto 3; deste, sob os
ângulos internos de 660 00' 2310 00' e
1570 25' mede sucessivamente 95,00 m,
111,25 m e 35,00 m ate os pontos 4,
5 e 6; deste ponto, sob o ângulo interno de 90° 00' mede 310.00 ate o
ponto 7; deste, sob o ângulo interno
de 1110 55', mede finalmente 323,50 f i
ate o ponto 1, imcíal da medição.
formando o primeiro e último alinhamento o ângulo interno de 74' 30', fi··
cauda fechado o polígono Irregular
de sete lados com a área de
116.192,65 mâ. Limites:' ao norte, com
terreno alagado de marinha anexo
ao molhe de Olmda e ao rio Beberíbe retificado; a leste, com terreno
alagado de marinha compreendido
entre o limite do molhe e I) limite
de dragagem atual; ao sul, com o
Canal de Acesso; e a oeste, com o
terreno alagado de marinha da bacia do Beberibe a ser dragado pa.ra
10,00 m, de acordo com a planta e
demais elementos constantes Jo processo protocolizado no citado Departamento sob o n," 266, do ano de
1974.

DECRETO N.O 75.646 ABRIL

DE 22 DE

DE 1975

Autoriza a cessão, sob forma de utilização gratuita, do terrena que
menciona, situado no Estado de
Pernambuco.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Oons-

Art. 2° O terreno a que se refere
o artigo anterior se destma a nele
ser implantado um terminal para
granéis liquidos integrante do plane
de melhoramento e expansão de. porto de Recife, dentro do prazo de cinco

anoa.
Art. 3.° A cessão se tornará. nula,
sem direito a qualquer índenízação,
inclusive por benfeitorias realtsadas,
se ao imóvel, no todo ou em parte,
for dada destinação diversa da prevista no artigo 2.0 , ou, ainda, se hou-
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ver inadimplemento de cláusula. do
contrato que será lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárIo.
Brasília, 22 de abril de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.
154.0

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Mário Henrique Simonsen
Dymeu Araújo Nogueira

DECRETO N° 75.647 -

DE

23

DE·

ADRIL DE 1976

Dispõe sobre a concessâo de aiucl:a ~e

custo e de transporte aos [uncísmúrios públicos civis da União e de
suas autarquias.

O Presidente da Repúbllcn,
usando da atribuição flue lhe cQ~f~re
o artigo 81, ítem IH, da o.msnuucao,
e tendo em vista o arriao e, item lU,
e os itens XI e XII do Anexo lI, do
Decreto-lei n° 1.341, te 22 de aeosto

de 1974,
DECRETA:

Art. 10 Ao tuncíonârlo público civil da União e de suas autarquias que,
em caráter permanente, for mandado
servir em nova sede, conceder-se-a:
I - ajuda de custo, pa -e atender as
despesas de viagem, mudanca e instalação;
II - transporte, preferencialmente
por vía aérea, inclusive pc•.ra seus dependentes; e
III - transporte de mobiliário e
bagagem •
§ to O disposto nest-a
ar t.1go se
aplica, igualmente, ao funcionário que
for mandado exercer, em nova sede,
cargo integrante do Grupo - mreçso
e Assessoramento Superiores.
§ 20 Ao funcionário que, em objeto
de serviço, se deslocar transltoriamente. da sede. será concedida passagem
de ida e volta, não se aplicando o
disposto nos itens I e lU, deste artigo.
Art. Z' A ajuda de custe será concedida em valor igual ao do venci-

mente-base percebido pele funcionário no mês em que ocorrer o deslocamente para a nova sede.
Parágrafo único. O valor da aJU:da de custo corresponcera ao dobre
do respectivo venctmento-nase, se o
funcionário tiver 2 (dais) dependentes
e ao triplo do mesmo vencimento se
t.iver 3 (três) ou mais dependentes.
Art. 30 Em nenhuma hipótese poderá ser concedida nova ajuda de
custo ao funcionário -lufol tenha recebido indenização dessa espécie dentro do periodo de 12 (doze) meses
imediatamente anterior.
Art. 40 O funcionário que, atendido o interesse da Admimstaaçào,
utilizar condução próprta no desloca":'
mento para a nova sede fará jus,
para indenização da despesa do trausporte, à percepção de importância
correspondente a 40% {quarenta por
cento) do valor da passagem de
transporte aéreo no mesmo percurso,
acrescida de 201]10 (vinte por cento)
do referido valor por dependente que
t.o acompanhe,
até o máxímo fie:}
(três) dependentes.
Parágrafo único. Na htoótcse deste artigo, .a repartição fornecerá passagens para o transporte, preferencialmente por via aérea, dos dependentes
que comprovadamente não VIajem em
companhia do ruucíonézío.
Art. 50 No transporte de moblltário e bagagem, custeado pela Adnúnístração exclusivamente nos -1eSII,ca":'
mentes a que ..;e refere <J artigo 1"
deste Decreto, será observado (; limite
máximo de 12,00 ma (d-ize metros
cúbicos) ou 4.500 kg (uuatrc mil e
quinhentos quilogramas) por passagem inteira, até 2 (dl1ao,' passagens,
-netros
acrescido ce 3,ouma (tres
cúbicos) ou 900 kg (novecentos quitogramas) por passagem adicional, até
3 (três) passagens.
Art. 6" São considerados dependentes do runcíonãrí,o para os efeitos
deste Decreto:
a) o cônjuge ou
a companheira
legalmente equiparada;
.
b) o filho de qualquer
condíção
ou enteado, bem assim o menor que,
mediante autorização jucícíal, viva
sob a guarda e sustento do funcionário;
C)
os pais, sem econ unia própria,
que vivam às expensas do funcioná~;

e
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d) 1 {um) empregado
doméstico,
desde que comprovada essa concüção .
§ 1° Atingida
a malorldade, os
referidos na alínea b deste artãgo perdem a condição de dependentes, exceto a filha que se conservar solteira e
sem economia própria. I· filho tnválldo
e, até completar vinte. e quatro _(24)
anos, quem for estudante, sem exercer qualquer atividade lucrativa.
§ 2° Para efeito do disposto neste
artigo, sem economia prcprta significa não Perceber rendimento em
importância Igualou «uperíor ao valar do salário-mínimo vigente na
região em que resida.
. A?t. 7° O órgão de
pessoal, em
.arttculaçâo eom o ordeuaríor de despesas, adotará ....s provídênctas necessárias ao pagamento da
ajuda de
custo, ao fornecimento cas puesagens
para o funcionário e seua dependentes,
"bem como ao transporte da bagagem
por empresa especíaüaada e demais
medidas inerentes à viagem.
§ l° Na localidade onde não nouver órgão de pessoal, o umgenre na
.repartãçãc adotara as medidas a Que
se .rerere este artigo, remetendo eo
órgão de pessoal a segunda VIa da
folha de pagamento e cópias dos comprovantes das demais despesas, para
efeito de publicação e controle.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o órgão de pessoal examinara a
legalidade das despesas e promoverá,
quando necessano, a retincaçao ua
·folha e a reposição de Importâncias
Indevidamente pagas.
Art. 8° O funcionário restttuira a
ajuda de oustoc
-:- em relação, separadamente, ao
funcionário e a cada dependente,
quando não se efetivar o deslocamento para a nova sed.e no prazo ce J
(três) meses contados da concessão;
"II - quando, antes de decorridas 3
(três) meses do deslocamento. regressar, pedir exoneração ou abandonar
~ serviço.
Parágrafo único. Não haverá res.tituíçãoc
a) quando o regresso no funcionafio ocorrer ex otticta ou por doença
comprovada;
b)
havendo exoneração após so
(noventa) dias de exercício na nora
sede.

Art. 90 As despesas .rclativas a
ajuda de custo, passagens e transporte de bagagem. dependerão. de empenho prévio, observado II limite dos
recursos orçamentários proprtos, relativos a cada exercício. vedada a concessão para pagamento em 'exercícto
posterior.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puudcaçâc. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abrít de 1975;
154.° da Independência e fl7." da
l-Gepública.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Geraldo Azevedo H~mning
Sylvto Frota
António Francisco Azereclo
Silveira
Márto Henrique Si-m"ln;~en
Dyrceu Araú10 Noqueira
Alysson Paulinelli.
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida M actvuio
Severo Fagundes Gome.e
Shigeaki Uek:i
João Paulo dos Rei's Velloso
Mauricio Rangel R.<J1_s
Euclides Quandt te onieuo
Hugo de Andrade A fJre1t
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Olivezra
Figueiredo
Ant6nio Jorge Ccrrea
L. G. do Nascimento e Sitva

DECRETO NQ 75.648 ABRIL DE 1975

DE

23

da

DE

Dispõe sobre a ccmceesõc de ajuda ele
custo e transporte a servidores civis e militares ma'ndados servir em
Brasília.
"O

Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artígo 81, item III, da constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica extinto o regime especial estabelecido pelos. artigos. 12 ft 13

do Decreto n'' 807, de 30 de março re
1962.
Art. 29 A concessão. de ajuda de
custo e transporte aos servidores cí-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

vis e militares mandados servir em
Brasília rar-sc-á de acordo com as
disposições:
a) do Decreto no 75.647 .de ZJ de
abrtl de 1975, para os servidores C1vis; e
b) da. Lei de Remuneração dos Militares e respectiva regulamentaçao,
para os militares.
Art. 39 Caberá à Coordenação do
Desenvolvimento de Brasília
.
(CODEBRAS), .até 31 de dezembro
de 1976, efetuar o pagamento da
ajuda.
de custo e
providenciar o
transporte dos servidores civis e militares mandados servir em Brasilia,
procedentes da Cidade do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. Para os fins deste
artigo, os órgãos competentes das repartições interessadas encamínharão
à CODEBRAS as folhas de pagamento de ajuda de custo e as requísíções
de transportes, cabendo-lhes integral
responsabilidade pela observância das
normas a. que se refere o artigo 29
deste Decreto.

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto ns 807, de 30 de
março de 1962, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1975;
da Independência e 879 da
República.

154Q

ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo H enning
SylviO Frota
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
Mário Henrique Simonsea
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson nuameiu
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes GOmes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis velloso
Mauricio Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
Jbâo Baptista de Oliveira Figueiredo
Antônio Jarge correo
L. G. do Nascimento e suoa
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DECRETO N' 75.649 ABRIL DE 1975

DE 23 DE

Transfere ações de propriedade da
União na Companhia Siderúrgica
Nacional para o patrimônio da Siderurgia Brasileira S. Ã. . •......
SIDERBRAS, e dá outras providên-

cias.
Presidente da. República,
usando da atribuição que lhe confere
o Artigo 81, item IH da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 39, da Lei nc 5.919, de 17 de setembro de 1973, na redaçao dada pele
Artigo 2° da Lei n'' 6.159, de 6 de
dezembro de 1974,
O

DECRETA:

Artigo 19 Ficam transferidas, pelo
seu valor nominal, com todos os seus
direitos, 231.834.848 (duzentos e trinta
e um milhões, oitocentos e trinta. e
quatro mil e oitocentos e quarenta e
oito) ações ordinárias e 314.550.819
(trezentos e quatorze milhões, quinhentos e cinqüenta mil e oitocentos
e dezenove) ações preferenciais "B",
da Companhia Siderúrgica Nacional,
de propriedade da União, para o pa..
trímônío da Siderurgia. Brasileira
S. A.
SIDERBRAS, mediante
subscrição e integralização, com aquelas ações, de igual número de ações,
no aumento de capital da
.
SIDERBRAS.

Art. 2 9 :É: O Ministério da Indústria
e do Comércio autorizado a subscrever, pela. União, as ações a que Se refere o artigo anterior.
Art. 3Q Este Decreto entrará em vtgor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário"
Brasília. 23 de abril de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Severo Façusuies Gomes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.o 75.650 -

DE 23 DE

ABRIL DE 1975
Dispõe sobre a constituição da Diretoria Estadual do Ministério da
Agricultura no Estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências.

O Presidente da República
usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 81, ítens atr e
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V, da Constituição, e tendo em vista
as disposições da Lei Complementar
n." 20, de 1.0 de julho de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 As Diretorias Estaduais do

Ministério da Agrtcultura, sediadas
nos antigos Estados da Guanabara e
do Rio de Janeiro, previstas no De-

troagíndo seus efeitos a 15 de março
de 1975, e revogadas as disposições
em contrário .
Braaílta, 23 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
João Paulo dos Reis Velloso

creto n,c 68.593, de 6 de maio de 1971,

passam a constituir uma única Diretoria Estadual, com sede na capital
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Os encargos e responsabilidades das Diretorias Estaduais, alu-

didas no artigo anterior, passam para a nova Diretoria Estadual.
Art. 3.° A alínea j do artigo 17 do
Regulamento do Ministério da Agri-

cultura, aprovado pelo

Decreto nu-

mero 64.068, de 7 de fevereiro de 1969,

e alterado pelo Decreto n.« 68.594, de
6 de maio de 1971, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"f) 6.° Distrito, com sede na cídada do Rio de Janeiro, compreendendo os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo".

Art. 4.9 O cargo, em comissão, de
Diretor Estadual, código DAS-10l.1,
classificado pelo Decreto n.c 74.805,
de 1.° de novembro de 1974 e as funções gratificadas, constantes das relações aprovadas pelos Decretos números 70.756, de 23 de junho de 1972
e 73.161, de 14 de novembro de 19n,
na parte referente à Diretoria Estadual do Ministério da Agricultura no
antigo Estado do Rio de Janeiro, passam a integrar, provisoriamente, a organização da nova Diretoria Estadual do Rio de Janeiro.
Art. 5.° A contar da publicação deste Decreto, deverá o Ministério da
Agricultura providenciar as medidas
necessárias à estruturação do novo
órgão referido no artigo 1.0 deste Decreto.
Parágrafo único. O cargo em comissão e as funções gratificadas referentes à Diretoria Estadual do Mi.nístérío da Agricultura no antigo Estado da Guanabara poderão ser transformados, reclassificados ou extintos,
na forma da legislação pertinente.
Art. 6.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

Alysson Paulinelli

DECRETO N.o 75.651 ABRIL DE 1975

DE

24

DE

Concede à Scciété Anonyme Belge
d'Exploitation de la N avigation
Aérienne SABENA, autorização
para instalar uma Agência Geral
de venda de transporte aéreo no
Brasil.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o Artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o Artigo 11 da Lei n.s
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei
de Introdução ao Código Civil), combinado com o Decreto n.c 35.514 de
18 de maio de 1954,
DECRETA:

Art. 1.0 - E' concedida à Soctété
Anonyme Belge d'Exploitation de la
Ne.vígation Aérierme

SABENA.

pessoa jurídica belga, com sede em
Bruxelas, Bélgica, autorização para
instalar uma Agência Oeral: de venda de transporte aéreo no Brasil, com
os Estatutos Sociais que apresentou,
e com o capital destinado às suas
operações, estimado em Cr$
.
10.000,00 (dez mil cruzeiros), abrtgada a Sociedade a cumprir as leis e
regulamentos em vigor. ou que venham a vigorar sobre o objeto da
presente autorização, inclusive os referentes às sociedades comerciais.
Art. 2.° A autorização contida no
Artigo 1.0 permite à empresa a venda de transporte aéreo dos seus serviços a serem executados em conexão
com os transportadores que operam
no território nacional.
Art. 30 Ficam, ainda. estabelecidas as seguintes cláusulas:
I - A Société Anonyme Belge
d'Exploitation de la Navígation Aértenne SABENA, é obrigada a

ATOS DO PODER

manter permanentemente Representante Geral no Brasil, com plenos e
ilimitados poderes para tratar e, definitivamente, resolver as questões
que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandada e receber citação inicial em nome da Sociedade.
II - Todos os atos que a Socíedade praticar no território nacional ficarão sujeitos unicamente às leis e
regulamentos brasileiros e à jurisdição dos seus tribunais judícíárícs e
de suas autoridades administrativas,
sem que, em tempo algum, possa a
referida Sociedade invocar qualquer
exceção ou imunidade fundada em
seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base a qualquer reclamação.
IH - Qualquer alteração que a
Sociedade venha a fazer nos seus estatutos, dependerá de autorização do
Governo brasileiro, para produzir
efeito no Brasil.
IV - A infração de qualquer das
cláusulas, para a qual não exista cominação especial, será punida com a
multa de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a Cr$ 10.(JOO,OO (dez mu r.ruzeiros) , podendo ser-lhe -assada d autorização, em caso de retncidêncta
Art. 4.° A presente autorização poderá ser cassada a qualquer tempo, a
juízo do Governo e independentemente de
qualquer indenização,
quando forem infringidos os termos
desta autorização ou quando
interesse público assim determine.
Art. 5.° Acompanham este Decreto,
em sua publicação, os Estatutos Sociais apresentados, legal e devidamente traduzidos, e demais atos mencionados no Artigo 251 do Decreto TI.o
35.514, de 18 de maio de 1954.
Art. 6.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

°

ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo
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DECRETO N.o 75.652 -

DE 24 DE

ABRIL DE 1975

Extingue a Comissão ce Estradas de
Rodagem n9 4, do MinistériO do Exercito e dá outras provid1htcifJ,s.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o Artigo 81, item IH, da Constituicâo
e de acordo com o Artigo ·16 GO .0eereto-lei n." 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica extinta a Comissão de
Estradas de Rodagem n." 4: {CER-4),
com sede em Caraztnhc, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2.° Os Ministérios do Exército
e dos Transportes, cumpridas astformalídades da Iegíslaçào vigente, adotarão as mediam; auuumstra.dvae necessárias à transferência para Q Departamento Nacional ue Estradas de
Rodagem, do acervo da Ccmtssão a
que se refere o Art. 1...., que forem
ir>dispensáveis àquele Departamento.
Art. 3.° Fica o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem autorizado a absorver nos seus serviços c
pessoal regroo pela oonsoüdaeão das
Leis do Trabalho, cont- atado pela ..
CER-4 para atender aos trabalhos rodoviários que lhe foram cometidos ,
Art. 4." O Ministro de Exército baixará os atos complementares, necessários à execução deste dec-eto .
Art. 5<;1 EstE: Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1975;
1549 da Independéncía e 87<;1 da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
Dyrceu Araúio Nooueirà

DECRETO N." 75.653 ABRIL

DE 24 DE

DE .1075

Torna sem efeito o Decreto número
36.693, de 29 de âeeemoro de. 1954,
na parte em que incluiu. servidor na
Tabela lJnica de Fxtranmnerário
Mensalista do Minis~éri.o da Fazen-

da.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constítatçâo
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e tendo em vista o que consta do Processo DASP-1.637, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica sem

-reuo

o Decreto

n.v 36.693, de 29 de dezembro de lQ54,
publicado no tnaru, oncuu de 4 de
janeiro de 1955. na parte em que in-

cluiu Martiniano Sales. na função de
Contínuo, referência 17, da Tabela
única de Extranumerário Mensalista
- Parte Suplementar - do Ministério da Fazenda.

Art. 2Ç1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símonsen:

DECRETO N.0 75.654 ABRIL DE 1975

DE

Art. 2.° O provimento das funções
de confiança de Direção Superior,
compreendidas no Anexo, é de competência exclusiva do Presidente da
Repú blica, de conformidade com o
caput do artigo 5.° do Decreto nú~
mero 71.235, de 10 de outubro de
1972.
Art. 3°. As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentárto..s próprios do Observatório Nacional.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'e~
vog adas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

24

DE

Dispõe sobre a classificação de cargos em comissão e a tramstcr-mriçéio de tumções gratificadas em junções de confiança, para a Composição da Categoria Dtreçõo Superior,
do Grupo Direção e Assessoramen_
to Supertoree, da Tabela Permanente do Observatório Nacional e
dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 181, itens I, 11 e III, do Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro
de 1967; no artigo 4.° do Decreto-lei
n.s 900, de 29 de outubro de 1969; no
artigo 7.° da Lei n.e 5.645, de 10 de
dezembro de ::'970, e o que consta do
Processo DASP n.« 8.731, de 1974,
DECRETA;

Art. 1.0 São classificados e transformados, na forma do Anexo, em
funções de confiança, integrantes da
Categoria Direção Superior, LT-DAS101, do Grupo Direção e Asressoramenta Superiores, da Tabela Permanente do Observatório Nacional, órgão autônomo vinculado ao Ministé~
rio da Educação e Cultura, os cargos
em comissão e funções gratIficadas
constantes do mesmo anexo.

Ney Braga
João PaUlo aae Reis Velloso

O anexo mencionado no art. 29 foi
publicado no o,o, de 28-4-75.

DECRETO N." 75.655 ABRIL DE 1975

DE

24

DE

Outorga à Prefeitura 11lunicipal de
Guararema, concessão para derivar
as águas do Rio paraíba do Sul, no
Municípío de Guarorema, no Estado
de São PaUlo.

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item IH da Constdttnçào,
e nos termos dos arttsos 43 e 62 do
Código de Águas e de" acordo cem o
que consta do Processo MME 701.426
de 1973,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorga.Ia à Prefeitura Municipal de Guararema, concessão para derivar até ~<" ,t ;Y1t::t e seis)
litros por segundo das águas do Rio
Paraíba do Sul, no Munlcrruo de Guararema, Estado de Sã:.. Paulo.
Parágrafo único, A rte-fvacâo de
que trata este artigo se destina ao
abastecimento público do Mumcípío
de Guararema ,

Art. 2.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta ~l30) anos.
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Art. 3." O presente Dec-eto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposlçôes em contrário.
Brasília. 24 de abril de 1975;
154." da In depen déncía e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

75.655
ABRIL DE ] 975
N."

DE 24 D~

Estabelece normas provisórias para a
implantação do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores no regime da legislação tmbcúhista e dá
outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que' lhe confere
o artigo 81, item IH, da constituição
e tendo em vista o dtsuosto no artigo
7" da Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e nos artigos 2Q e 3Q da
Lei n." 6 .185, de 11 10 dezembro de
1974,
DECRETA:

Art. 1Q O Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, previsto no art.
2.° da Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro de 1970, será implantado, nos Mirustéríos, órgãos Integrantes da Presidência da República, órgãos Autônomos e Autarquias Federada, no -egíme
da legislação trabalhista, sob ) Código
LT-DAS-100, compreendendo funções
de confiança integrantes de Tabelas
Permanentes.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não abrange '1S atividades de
direção e assessoramento superiores
compreendidas nas áreas de Segurança, Pública, Diplomacia. 'Tríbutacão.
Arrecadação e Flscalizaoão de Tributos Federais e contribuições previdenciárias' as quais serão Inerentes a cargos de provimento em comissão do
Grupo - Direção e Assessoramento
Superiores, designado pelo código ,.
DAS-100, integrantes de Quadros Permanentes.
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Art. 2.° Na hipótese CI,e ter-se originado a função de confiança, íntegrante do Grup8-LT-DAS-100. da transformação de cargo em comissão ou
função gratificada e de recair em funcionário f. escolha para o desempenho
das atividades que lhe: são inerentes,
realizar-se-á o provimento em cargo
vimento em cargo em comissão, código DAS-100, o qual será considerado
resultante da referida transformação.
Art. 3Q OS Ministérios, órgãos Integrantes da Presídênola da .tepúblíca, órgãos Autônomos ou Autarquias,
que tá tiveram estruturado o Grupo
- Direção e Assessoramento Superiores no regime da legislação trabalhista. deverão observar o disposto no artigo 2." deste Decreto.
Art. 4.° O provimento dos cargos em
comissão ou preenchimento das funções de confiança compreendidos no
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores revestirá a forma de nomeação ou de designação, respectivamente, e far-se-á:
I -

mediante ato do Presidente da

Icepública, em relação ars pertencen-

tes aos Quadros ou Tabelas Pormanentes dos órgãos da Admlnistraçâo
Federal direta e aos dos dirigentes das
Autarquias; e
l i - mediante ato dos dirigentes
das Autarquias, quando se tratar dos
demais cargos em C01'YJSSRO ou funções de confiança compreendidos nus
Quadros ou Tabelas Permanentes dessas entidades.
Art. 5.° As normas constantes dos
artigos 29 e 39 deste Decreto têm
caráter transitório, vigorando até que
seja disciplinada. em rcgulumentação
geral, a implantação do Grupo-Dtreção
e Assessoramento Superiores no
regime da legislação trabalhista, na
conformidade do disposto no artigo 3."
da Lei n.s 6.185, de 11 de dezembro da
1974.

Art. 6.° As dúvidas suscitadas na
execução deste Decreto ':;8;.',10 dirimidas pelo órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Pederal ,
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Art. 7.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 <la
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antonio Francisco - Ai::eredo da
Silveira
Mário Henrique Simcmeen
Dyrceu AraMo N oçueíra
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis venoso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oli1Jeira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira Ftçueiredo
Antonio Jorge Correa
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N9 75.657 -

DE

24

DE

ABRIL DE 1975

Dispõe sobre o Sistema de Seroiçcn
Gerais dos órgãos civis da Adminsstraçõo Federal direta e àas Autarquias federais e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando das, atribuições que lhe contere o artigo 81, itens m e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 30 e 31 do Decretolei 200. de 25 de Ievereíro de 196'1,
com a redação dada pelo Decreto-lei
900, de 29 de setembro de 1969,
DECRETA:

Art. 19 Ficam organizadas sob a
forma de Sistema, com a designação
genérica de Serviços Gerais, as ativicades de acrminístraçâo de edífícíos
públicos, imóveis residenciais, material, transporte e protocolo, assim
como as dl. movimentação de expementes. arquivo e transmissão e recepçao ce mensagens.

~ 11,1 Integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG os órgãos e unidades da Administração Federal direta e autárquica íncumbídos espacíttcamente das atividades de que trata

este artaeu .
§ 2" Excluem-se do Sistema de Ser-

viços Gerais os órgãos incumbidos
dessa" atividades nos Ministérios Militares e no Estado-Maior das Forças
Armadas. os' quais aplicarão, no oue
couber, as normas pertinentes ao Sistema.
Art. 29 O SISa compreende:
I - O órgão Central, responsável
pelo estude, rormutação de díretrízes,
orientação, coordenação, supervisão,
controle e fiscalização especifica dos
assuntos relativos a Serviços Gerais
e d:1S atívidadea do Sistema;
11 - órgãos Setoriais:
Departamentes. Divisões ou outras unidades
incumbidas especificamente de atividades concernentes ao Sistema, nos
N:mis'l;érios e órgãos integrantes da
Presidência da República; e
If.l - órgãos Seccionais: Departamentos Divisões ou outras unidades
incumbktas especirícamente de ativida-tes concernentes ao Sistema, nas
autarquias federais.
Art. 39 Os órgãos Setoriais e Seccionais do SISa vinculam-se ao 6rgâo Central para os estritos eleitos
do disposte neste decreto, sem preJUIZO da subordinação administrativa
decorrente de sua posição na estrutura d') Mimstérío, órgão integrante da
Presidência da República ou Autarquia.
Parágrafo único. Aos órgãos Setortats, na área de cada Ministério, caberá promover a arttcuraçao entre os
órgãos seccionais que lhe sejam vinculados e o órgão Central do Sistema.

Art. 40 Incumbe ao órgão Central
da SISG, com observância das leis e
reg-ulamentos pertinentes:
I - Quanto a Edifícios Públicos e
Imóveis Residenciais:
a) expedir normas para disciplinar
a construção, conservação e administração de edifícios públicos e ímóveís residenciais. bem assim das respectivas instalações;
tn expedir normas para disciplinar
a construcãc aquisição, alienação, 10cação, ocupação, conservação e ma-
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nutençãc de unidades residenciais destinadas a servidores públicos; e
c) supervisionar e coordenar a execução das normas de que tratam as
alíneas anteriores ou executá-las
quando Julgar necessário.
II -

quanto a Material:

fixai os padrões e especificações
do materral para uso do Serviço PÚa)

blico; e

tn expedir normas para disciplinar
a aquisição, distribuição, alienação,
conservação e manutenção de material permanente e de consumo.
UI - quanto a Transporte:
a) expedir normas para disciplinar
a aquísiçao, atíenaçao, conservação,
guarda, manutenção e utilização de
veícul is ortcíais:
tJ) expeotr normas para disciplinar
a locação de serviços de terceiros no
transporte de servidores ou de material ~
C) expedir normas relativas à limitação e controle do consumo de
vombustrver e lubrificantes; e
d) expedir normas para discíptínar
a aquísíçâo de passagens de transporte 'lei ~0, marrtrmo e terrestre nos
deslocamentos de servidores.
IV - quanto a Protocolo, Movimentação de
Expedientes, Arquivo
e
'Transmissão e Recepção de Mensagens:
a) expedir normas para disciplinar
o registro de entrada, tramítaça., e
expedição de processos e documentos;
Di expeaír normas para discipunar
o uso, guarda, .conservação, reprodução e incineração de processos e documensos: e
C) expedir normas para disciplinar
a transmissão e recepção de mensagens.
Pa-ága-ato único. Realízar-se-âo sou
a forma de auditoria o controle. a
físcalízacão e a orientação especifica
das atividades do SISa.
Art. 5(; Os órgaoa setoriais e Seco
ctonaís do SISG são responsáveis pela
gestão e execução das atividades do
Serviços Gerais nas respectivas áreas,
salvo nos casos em que, por conveniência do Sistema, a critério do órgão Central, deva ser centralizada ao
realização dessas atividades.
Art. õ" Quando ocorrer execução de
tarefas comuns, que requeiram a pres.
taçâo de serviços remunerados de outras entidades. públicas ou partícula-

rcs, as despesas serão rateadas pelos
órgãos do Sistema, ainda q,ue o Serviço seja executado através do órgão
Central.
Art. 79 Na estruturação e runcíona.,
mente do Sistema será vedada a repetição de registros.
Art. uv Observado o disposto neste
Decreto, a organízaçâc ou reorganização dos órgãos setoriais e seccionais do SISG será progressivamente
regulada. ouvido o órgão Central.
Art. 9') O DASP tuncíonará como
órgão Central do SISG, sem prejuízo de suas atividades como órgão de
asse-ssoramento imediato do Presidente da República e de órgão Central
do Sistema de Pessoal Civil da Admmistraçâc Federal.
Art. ir.. A coordenação do Desenvolvimento de Brasília (CODEBRAS'
e o Grupo Executivo da Complementação da Mudança dos órgãos da Adrmmstracã- Federal para Brasíha GEMUD passam a integrar. provísoríamente. sem prejuízo de suas atívídaêes, a estrutura do DASP.
Art'- 11. No prazo de 30 <trinta)
dias, o DASP deverá propor os atos
destinados á adaptação de suas finalidades e estrutura, para a tender ao
disposto neste artigo. e demais provídencías legais e regulamentares que
se fizerem necessárias para o Iuncíonamento do S'ISG.
Art. 12. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díeposíçóee em contrário.
Brasitía. 24 de abril de 1975;
154Q da Independência e 879 da
Repúblíca .
ERNESTO

GEISEL

Armando FaJ..cãu
Antnmn Francisco Azeredo da

Sllvetra
Mário Henrique Simonsen
Dyr~eu Araújo LVoyueira
Al1lSS0n Paulinelli
Neli Braga
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
Severo Façuauies Gomes
Shigeaki ueki
João Paulo dos Reis Velloso
MaurÍt:iL Rangel Reis
Ey.c~iàes Quandt de Oliveira
Hugo de Anarade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira Fiquei-

reao

L. G. do Nascimento e Silva

.":.ros
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25

DE

ABRIL DE 1975

Declara de interesse social, vara fins
de desapropriação, imóveis rurais
situados nos municípios de Dom Jesus da Lapa e Carintumha, no Estado da Bahia. compreendidos na
área prioritária para tins de Reforma Agrária, assim declarada pelo
art. L" do Decreto n," 13.072, de 1
novembro de 1973 e ampliada pelo
art. 1.0 do Decreto n." 74.366, de 7

de agosto de 1974.

o Presidente da República,

usando das atrtbuícõec que lhe conferem os artigos 81, item lI! e 161, §
2.°, da Constituição, e nos termos dos
artigos 18, letra a, b e à e ?,O, itens IV
e V, da Lei n.s 4.504, de 30 de novembro de 1964, do artigo 2." e parágrafo
único da Lei n." 4.947, de 6 de abril de
1966 e do Decreto-lei n." 554, de 25 de
abril de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 São declarados de interesse
social, para fins de
desapropriação,
nos termos dos artigos 18, letras a, lJ
e d e 20, itens IV e V, da Lei número
4.504, de 30 de novembro de 1964,
imóveis rurais. ditos de propriedade
de diversos particulares. situados nos
municípios de Bom Jesus da Lapa e
Carínhanha, no Estado da Bahia,
abrangendo uma área de aproximadamente 257.500 ha (duzentos e cínquenta e sete mil e qutnnentoa hectares), cujas conrrontacõcs e limites são
os seguintes: Partindo do ponto 1, situado na margem esquerda do Rio
Sã" Francisco. no eixo da BR-349, dai
deflete à direita e segue pela margem
esquerda do Rio São Francisco, em
direção a montante numa distância
aproximada de 79 km a!;p o ponto 2,
situado próximo ao povoado de Barra; daí def1ete à direita f- segue por
uma linha ideal com rumo aproximado de 88° 80, numa distancia aproximada de 34 km até o nauta 3. situado no Riacho Verde; daí deflete à direita e segue por uma ltnha ideal com
rumo aproximado de 12.'0 NE, numa
distância aproximada -íe 70 km até o
ponto 4. situado no eixo da BR 349;
daí def1ete à direita e segue pelo eixo
da BR-349. numa distância auroximada de 38 km até o ponto 1, onde iniciou.
Art. 2.° O Instituto Nacional :le Colonização e Reforma Agrária - ....

INCRA fica autorizado a promover a
desapropriação dos imóveis rurais de
que' trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-Ieí n.s 554, de
25 de abril de 1969.
Art. 3Q lt ressalvado o direito da
União de questionar .J dominío das
áreas tituladas Irregularmente, obtervado sempre o disposto no parágrafo
único do artigo 13 do Decreto-lei n."
554, de 25 de abril de 1969.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1975;
154.° da Independência e 87.':> da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson paulinelli

DECRETO N° 75.659
ABRIL DE 1975

DE

25

DE

Reduz a.líquotas sobre Produtos 111-

auetnanexaoe
C' Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e tendo em vista o dispo ,sk
no artigo 4° do Decreto-lei nv 1 19~
de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. 1" Fieam reduzidas aos percentuais constantes dos Anexos I 1'l.
VII as alíquotas do Imposto '",n 'e
Produtos Industrializados reratíve- as
mercadorias nos mesmos reíaetonacas,
segundo a cjassíncaçáo específica na
Tabela anexa :10 Decreto n- 73.34:\ oe
}9 de dezembro de 1973, ou desuocr a-ta
dos respectivos códigos sob a forma
de destaques ("EX").
Art. 2° Fica reduzida a 6% (seis
por cento), ate 31 de dezembro "e
1975, e a 12% (doze por cento) a
partir de 1° de janeiro de 1976 a
alíquota do Imposto sobre .t>ro·lu:,.!s
Indüstríaltzaôos para os produtos ctusctficados no Capitulo 58 da 'I'abe-a
anexa ao Decreto n- 73.340, de 19
c'e dezembro de 1973.
Art. 3° Este Decreto -intrarà err;
vigor a partir de 1° de maio de 1!.J75,
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revogadas as disposições em corre-á
rio
Brasília, 25 de abril de 19/5,
154° da Independência e 37° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Joâo Paulo dos Reis Velloso
Os anexos mencionados no art. 19
foi publicado no D. O. de 28-4-75.

DECRETO N.o 75.660
ABRIL DE

DE

1975

25 DE

Declara de unnaoae pública para tine
de constituição de eeroiaao administrativa, tosea de terra desl:m,;tda
à passagem de tinha de transmss-:
são da Companhia PauliSta de Força e Luz no Bstaao de sao Paulo,

o Presidente da República,
usando da atribuição que Jhe confere o art. 81, item UI da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 151, letra c do Código de Aguas
regulamentado pelo Decreto n.v 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do processo M:ME
706.082-74.
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, pa-ra fins de constrtuíção de servidão administrativa,
as
áreas de terras situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura. tendo
- como eixo o ramal de linha de transmissão que parte da linha de transmissão Penápolís Araçatuba. no
Município de Glicério até o Dtstrrto
Sede de Braúna, no Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão
de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de .águas e gnergf a
Elétrica, no processo MME 796.082-74.
Art. 2.° Fica autorizada a Companhmía Paulista de Força e Luz a
promover a constítuíção de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegtslaçao . vígente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor

da Companhia paulista de Força e
Luz, para o fim indicado a qual compreende o direito atr.buído à empresa
concessionária de praticar todos Os
atos de construção, operação e manutenção da
mencronaca nnna de
transmissão e de linhas telegrátícas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo umcc. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pe lo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em consequêncía, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, tncluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover em
Juizo, as medidas necessárias fi, CH!lStituição da servidão adminístratdva
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei n.e 3.365. de 2~ de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n." 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5. o Este Decreto entrará em
vigor na datada sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 25 de abril de 1975;
154Q da rndependência e 87Q da.
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.661 -

DE 25 DE

ABRIL DE 1(175

Declara de utilidade lJública, fiara fins
de constituição de u'rvià{ío ad'YJü··
nistratína, faixa de terra destinada
à passagem de linha de tramsmiseõo
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
CELG, no Estado ae Gczda.

O Presidente da Peaúbllca.
usando da atribuição que lhe COnfere
o art. 81, item IH da Ccnstituíção, e
tendo em vista f) dimr:.o-:" no art. 151.
letra c, do Código de Aguas, regula-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

112

n:entado pelo Decreto n." 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta do
processo MME 705.813-'7'1,
DECRETA:

Art. L" Ficam declaradas de utili-

dade pública para fins ele constituíção de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura tendo como
eixo a linha de transmissão Rodrigues
Nascimento - Goíalãndía, no Muni-

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação; ~e
vogadaa as disposições em eontrárto .
Brasília, 25 de abril de ltl75;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.662

cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Concessão de Serviços de

Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
processo MIvIE 705.813-14.

no

Art. 2." Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. - CELGa
promover a constdtuíct;o de servidão

administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legvslaçâo vigente,
onde tal se fizer n"'('''<;<~'':;.''b para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida fi, conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A. CELG para o fim lndícado. a qual
compreende o direito a--íbuido it empresa concessionária 1?- ,,--,,P'-'8,r todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxtüarcs, bem come
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área de servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão ouso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em CODsequêncía. da prática dentre das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos. incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Centrais Elétricas oe
Goiás S. A. - CELG poderá premover, em Juízo, as medicas necessárias
à constituição da servidão -idmlnistrativa de caráter urgent·, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modíffcações introduzidas nela Lei n." 2.786, ele 21 de maio
de 1956.

DE

25

DE

ABRIL DE 1975

cipío de Anápolis, no Estado de Goiás,

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de ~p,rVldão odaninistrativa, uma gleba de terra situada na faixa de terrenos onde se
acha estabelecida a linha. de transmissão que se estende desde o ramal Duratex. no Município de Jum-:
diaí, Estado de São Paulo, até f1,
subestação da Bteeeiroz Produtos
Químicos, no Munícípíu de Vdrzea
Paulísta, naquele Bsteâo,

O presidente da República,
usando da atribuição que Ine confere
o art. 81, item lU da Constituição,
tendo em vista o díspost..l '10 art. 151,
letra c. do Código de '\guas, regulamentado pelo Decreto TI." 35.851, de
16 de julho de 1954 e, ainda. de acordo
com o que consta do r-recesso MME
703.776-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarada de utmdade
pública para fins de constituição de
servidão administrativa. a 31-=\-)a de
terra com a área de 3.147,10 metros
quadrados, situada na faixa fie torrenos onde foi estabelecida a linha de
transmissão Ramal Duratex estendendo-se até a subestação da Elekeíroz Produtos Químicos. entre os Municípios de Jundiai e Várzea Paulista,
ambos situados no
Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta ue situação n.s 390.100, foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do D( partamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo M:M:E 703.776-73.
Art. 2.0 Fica autorizada a LIGHT
_ Serviços de Eletrlcídwt- S. A., a
promover a ccneututce o de servidão
administrativa na referida gleba de
terra, na forma da legtslaçáo vigente,
onde tal se Itzer ner-eesáfo. para a
passagem da linha de transmíssâo referida no art. 1.0.
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Art. 3.0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor (ia
LIGHT - Serviços de Eletricidade
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o diretto atr-ibuído a empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alteracôe- cu reconstruções, sendo-lhe assegurado. -rínda, o
acesso à área da 'servidão a través de
prédio serviente. desde que não haja
outra via praticável.
parágrafo Único. Os proprietários
da gleba de terra atingida pelo ônus
limitarão o uso e gozo da mesma ao
que for compatível com a existência
da servidão. abstendo-se. em consequêncía. da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embara-
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cem ou causem danos. tnotutdo« entre
eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 4.0 A LlGHT - Serviços de
Eletricidade S. A.
cederá promover,
em Juízo, as medidas necessárias à
constituição da servidão administrativa de caráter urgent...., utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modtfícacõcs introduzidas pela Lei n.s 2.786, de 21 de ir.aío
de 1956.

Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua nublicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abril de 1975;
154.0 da Independência e 87.() da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO Nr:· 75.6(';'::, DE 28 DE ABRIL DE 1975

Dispõe sobre a lransfonnaçã0 âe cargos em comissão e junções qrctitietuíns,
em junções integrante;, das c'ateçoriae Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias
do QIJ{I.(lro Pesmomeate da Universidade Federal de Goiás.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item !II, da Constituíção,
e tendo em vista o disposto no artdgc 79 da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, no artigo 19 da Lei n? 6.006, de 19 de dezembro de 1973, e o que
consta do Processo nc DASF - ~~.385, de 1975,
DEL:RETA:

Art. 19. São transro-medcs, na forma do Anexo I, em funções íntegrantes das Categorias Direção Int-ermediária e Assistência Intermediária. do
Grupo Direção e Assistência Intermedíàrâas, do Quadro Permanente da Un1versicadc l"eaeraJ de Gcíàs, os cargos em comissão e funções gratificadas
constantes do mesmo Anexo.
Art. 29. Os cargos em comissão e as funções gratificadas relacionados
no Anexo III ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto .
. Art. 39. A transformação -') supressão previstas, respectivamente, nos
artigos 19 e 2Q deste Decreto somente se efetivarão com a publicação dos
atos de proviment I das funções constantes da "SITUAÇÃO NO'TA" do
Anexo I.
Art. 49. A Universidade Federal de Goiás deverá adotar as nrovidencia~ que se fizerem necessárias De sentido de ser adaptado o respectivo
Regimento à "Situação Nova" constante do Anexo I, observadas as normas
legais e regulamentares pertínentes .

A~. 59. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto será o
~~fã~~das pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de
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Art. 6°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1975; 1549 da Independência e 879 da Repúbltca ,
ERNESTO GEISEL

Ney Hraget
João Paulo

aos

Reis

venoso

o anexo no art. 2° foi publicado no
DECRETO N9 75.664 ABRIL DE 1975

DE

28

DE

Dispõe sobre a transposição e tmnstormaçdo de cargos para Cateqorias

Funcumms dos Grupos Artesanato,
serviços Auxiliares, Outras Atzviaades de Nível
Superior, Outras
Atividades de Nível Médio, serviços
JurídicOs 6 serviços de Traneporte
Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Unioersuiade Federal
de Goiás, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens In e VIII, da Constituição e tendo' em vista o disposto
nos artigos 89 e 99 da Lei 5.645, de Iv
de dezembro de 1970, e o que corista
do Processo nv DASP /2.133, de ] 975.
DECRETA:

D.a. de 30-4-75.

Agente de Portaria do Grupo Servi-

ços de Transporte Oficial e Portaria,
do Quadro Permanente da Uníversídade
Federal de Goiás, os cargos
cUJOS ocupantes se habilitaram no
proc-esso seletivo de que tratam os deeretos de estruturação dos referidos
Grupos com as alterações posteriores,
conforme relação nominal constante
do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no
Anexo lU deste Decreto ficam incíuidos no Quadro Suplementar da Uni..
versidade Federal de Goiás, na forma
do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3Q Ficam suprimidos do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Goiás os cargos e encargos
de Gabinete relacionados no Anexo
IV deste Decreto.
Art. 49 O órgão de pessoal apostflará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. 59 A partir da data da punlícação deste Decreto, cessará, automatícamente, o pagamento, aos functonáríos Incluídos no novo Plano de
Olassífícaçâo de Cargos, na forma dos
Anexos I e II deste Decreto, das gratíficaçôea referentes ao regime
de
tempo integral e dedicação exclusiva
e ao serviço extraordinário a este vinculado, e de quaisquer outras retrtbuíções que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos runctorrários a qualquer titulo e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o saIárlo-famílía e a gratificação adtclcnal por tempo de serviço.

Art. 19 São transpostos e transrormados, na forma do Anexo I, para. as
Categorias
Funcionais Artifice
de
Mecânica, Artífice de Eletricidade e
Comunicações, Artífice de Carpíntaria e Marcenaria e Artífice de Artes
Gráficas do Grupo Artesanato; Agente Administrativo e Datilógrafo do
Grupo Serviços Auxiliares; Mérüco.
Enfermeiro, Nutricionista, Odontólogo, Engenheiro, Contador, Técnico
em Comunicação Social e Bibüotecário do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior; Auxilíar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico
de Laboratório, Auxiliar Operacional
de Serviços Diversos, Auxiliar Operacíonal em Agropecuária, Agente de
Serviços de Engenharia, Auxiliar em
Assuntos Culturais, Agente Operacional de Telecomunicações e Eletricidade, Agentes de Cínefotograffa e Mi§ 19 Da importância relativa ao paõrornmesem, Tradutor, Técnico de gamento das difere-nças de -s enoíContabilidade e Telefonista do Grupo mento devidas a partir de. 19 àe noOutras Atividades de Nível Médio; vembro de 1974, por força da impíanProcurador Autárquico do Grupo Ser- taçâo do Plano de Classificação de
viços Jurfdícos ; e Motorista Oficíat eCargos, serão deduzídes cas parcelas
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relativas às gratificações, vantagens
e outras retribuições que trata este
artigo,
porventura percebidas pelo
funcionário, desde aquela data até a
publicação deste Decreto.
§ 29 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos
cargos, atingidos pela transposlçâo ou
transformação, só poderão perceber
as gratificações e indenizações especificadas no Anexo II do Decretc-Ieí
nv 1.341, de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinente.').
Art. 69 Os funcionários
optantes
por Categoria Funcional diversa daquela a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no ooaõro
de Pessoal da Universidade Federal de
Goiás, na forma do Anexo V deste
Decreto.
Art. 79 Os efeitos financeiros deste
Decreto, com base nas faixas gra..
duais indicadas na relação nominal
constante do Anexo 11, vigorarão a
partir de 19 de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta.
dos recursos orçamentários próurlos
da Universidade Federal de Goiás.
Art. 89 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 28 de abril de "975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

João Paulo dos Reis verzoso

o anexo mencionado no art. 1'<' foi
publicado no D. O. de 30-4-75.
DECRETO 1'l"9 75.665
ABRIL

:DE 28

D~

DE lD75

Autoriza o funcionamento do curso oe
Ciências, Licenciatura âe 1." grau,
da Escola Superior de Estudos Sociais, mantida pela Fundação Ed-ucunuü de Brusque, com sede na Cidade de Brusque, Estlulo de Santa
Catarina.

o Presidente da República,

usando das atríbtncôcs que lhe confere o artigo 81, item I'I'I, da Constituição, de acordo com :) nrtdgo 17 rta
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Lei n:' 5.540, de 28 '~e nov-moro de
1968, alterado pelo Decreto .Ieí número 842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo GM 00') 131/
75 do Ministério da tcducacão e Cultura,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Cíêuoias, Licenciatura de 1.0 grau, da Escala Superior de
Estudos Sociais, mantida pela Fundação Educacional de Bru'vrue, com sede
na cidade de Brusque. Estado de S8Dte Catarina.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições -m oontrárío .
Brasília, 28 de ;); tr:! de 1975;
154° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 75.665 ABRIL DE 1915

DE

28

DE

Torna sem efeito o Decreto n. U 0'2.101,
de 18 de abril de 1973 que cuitoriz'ou a cessão gratuita -íe terreno ao

IBDF.

o

Presidente da Repóblíca.

usando da atribuição -rce lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdl.uíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item IV, da Lei n.s 2.6J3, de 23 de
setembro de 1955,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto
número 72.101, de 18 de abril de 1973,
que autorizou a cessá» gratuíta do
terreno nele descrito ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
-

IBDF.

Art. 2.° Este Decreto ent-ará em.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccutrârio .
Brasília, 28 de a bril de HJ-75;
154° da Independência e 87.° da
República.
ERNSSTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Alysson Paulinelli
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DECRETO N." 75.667 -

DE

:::3

Dl!::

ABRIL DE 1 cf:S

Declara de utilidade oúblicc para tins
de constituição de S~ r'dd/io -iâmituetratíoa, uma faixa de terra destinada à passagem de ímhà âe transmissão subterrânea {a LIG-H'],'
Serviços de Eletricidade S. A.
no
Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da Repêblica

usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III da Constitulção,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, re-

gulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, e o

que consta do Processo MME número 705.596-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública para fins de constituição de

servidão administrativa, área de terra
situada na faixa de 5,00 (cinco) metros de largura, tende como eixo a linha de transmissão subterrânea oi ser
estabelecida entre as subestações de
Humaitá e Leme, situadas na Cidade
do Rio de Janeiro, no Estado do Rio
de Janeiro. cujo nroíeto e planta de
situação n." 3.383 foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de [:letl'icid3,c1e, do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no Processo MME
705.596-74.

Art. 2.° Fica autorizada a I.JIGHT
- Serviços de Eletricidade S. A. a
promover a constituição de servidão
administrativa na referida área de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art . 3,° Fica reconhecida a conveniência da constituição j."; servidão administrativa necessária em favor da
LIGHT - Serviços de Eletricidade
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de oraticar todos
os atos de construção. operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegrátícas
ou telefônicas auxiliares, jx-m Gomo
suas possíveis alterações ou reconstru-

ções, sendo-lhe assegurado. ainda, o
acesso à área da serv'düo através de
prédio serviente, desde que mio haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os prcprtetártos
da área de terra atingida pelo ónua
limitarão o uso e gOZO da -ru-su.a ao
que for compatível com a -rxistêncla
da servidão. abstendo-se, em conseqüência, da prática, dentro da mesma,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, tnclutdos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A LIGHT -- Serviços f.ie
Eletricidade S, A. poderá promover,
em Juízo, as medidas necessárias à.
constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial e~t_ahr.>'f'r;ido no Decreto-lei ri." 3.365, de 31 de junho de
1941, com as modtficaçõee introduzidas
pela Lei n.? 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua pnblíc-tcão. -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de abril de 1975;
154° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shígea7ci U e7ci

DECRETO N° 75.668 .- DE 28 DE
ABRIL DE 1975

Promulga o Acordo sobre Cc-produção Cinematográfica Bra'>il .- República Federal àa A~enwnha.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo n'' 75,
de 31 de outubro de '374, o Acordo
sobre Co-produção Cinematográfica,
entre a República Feconcluido
derativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, em Brasília, a
20 de agosto de 1974;
E havendo o referido Acordo entrado
em vigor a 11 de abril de 1975, na
forma do seu Artigo 13:
DECRETA

Que o Acordo, apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
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cumprido tão íntelramente Gomo nele
se contém.
Brasília, 28 de abril de 1975;
154.0 da Independência e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisca
Silveira

.c12'eredo

da

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D". O. de 30
de abril de 1975.
DECRETO N.o 75.669
ABRIL DE

DE

28

DE.

B 15

suprime cargo de Adido das Forças
Armadas e dá nova redação à letra e
tio artigo 1.0 do Decreto n. O 53.937,
de 29 de maio de 19$4, ultercuia veio
Decreto -n:" 70.159, de 17 de fevereiro de 1972, que fixa a lotação de
Adidos e Adjuntos de itdido Naval.
do Exército e Aeronáutico junto às
representações (lipI·::"~;-:,!; UC·'13 no e-r-

teríor .

o

Presidente da República,

usando da atribuição que Ine confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
DECRETA:

Art. 1.0 Fica suprimido C' cargo de
Adido das Forças Armadas junto à
Embaixada do Brasil na Austna ,
Art. 29 A letra e do artigo 19 do
Decreto n." 53.937, de :!~ de .naío de
1964, alterada pelo Decreto n.« 70.159,
de 17 de fevereiro de 1972, passa a '/igorar com a seguinte redação:
"e) República Federal Alemã,
Suíça, México, Colômbia. Equador
Venezuela, Israel, Senegal c Egito
- um oficial superior do Exército
como Adido das F:Jl'ças Armadas. "
Art, 3." Este Decreto entrará em "igor na data de sua publicação, revog.sdas as disposições cn. ccntrárto.
Brasília, 28 de abril de 1975;
154" da Independênr-ía. e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antonio Jorge Correa

DECRETO N." 75.670
ABRIL

DE 28 DE

DE 1975

Altera dispositivos do Decreto r',úmero
60.521, de 31 de marr,'(l de ;967, que
estabelece a Estrütur-i Básica: de
Organização do Ministeria da k~ro
náutica.

o

Presidente da Hepúoltca,

usando da atribuição TW 1be contere
o artigo 81, item IIl, da Constituição, e nos termos dos artigos 46, 145
e 146, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, alterado pelos
Decretos- .cís nos 900, de 29 de setembro de 1969 e 991, de 21 de outubro de 1969,
DECRETA;

Art. L" Os artigos 035 e 68, do Decreto .L1. 60.521, ue 31 de março de
1967, alterado pelos Decretos n.vs
65.450, de 1"1 de outubro de 1969, .'
65.576, de 21 de outubro de UJfl9 e
75.192, de 7 de [aneír.; de D,5, passam a vigorar com a seguinte reda..
ção:
J

"Art. 65, O Departamento ele
Pesquisas e Desenvolvimento .. ,'
(DEPED) é o órgão de Direção
Setorial tncumb'ct-: 'c >l:,<;p'q:ur~-tr a
consecução os objetivos da Politíoa Aeroespacial, ele Interesse do
Ministério da Aeron-uitíca, nos setores da Ciência, da T"('l,,~l'Jgi~ c
da Indústria".
"Art. 68. O Centro Técnico Aeroespacial (CTA), chretamente subordinado ao Diretor-Gemi do
DEPED tem por finalidade realizar diretamente ou mediante contratos, convênios ê, outras formas
de cooparaçâo e Intcrcêm'úo. as
seguintes atividades;

I - pesquisas. desenvolvimento
e outras atividades Jígadas a assuntcs aeronáuticos e espaciais, de
interesse do Ministério da Aeronáutica, nos setores da Ciência e
Tecnologia;
II - fomento, coordenação e
apoio às atividades industriais ,1lOS
setores aeronáuticos c espaciais cio
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Ministério da Aer-máuttca, bem
como exercer atividades de hOID(Jlegação n08 rerertôos setores; e
H'I - promoção e ed1mnlo para
qualificação profissional, visando
o desenvolvimento de atdv'dades
aeroespaciais. parttcularmente as
de interesse do Ministério da Aeronáutica. "

DECRETO

N.O

75.671 -

Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de. s_ua pubttcacâo•. revogadas as disposições em eontrárío .
Brasília, 28 de abril de 1975;
154,0 da Independência e 87,° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DE

29

DE ABRIL DE

Altera o Decreto n 9 75.4:39, de 3 de março de 1975,

1975

que

dispõe

sobre a

.classificação de hmções de confiança para a Categoria Direção Superior da Tabela Permanente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Floresttü e dá outra; providências.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 181, item II, do Decretolei D.O 200, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 4.° do Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969; no artigo 7,° da Lei n.v 5.645,
de 10 de dezembro ele H170; e o que consta do Processo DASP número
7.072, de 1974,
DECRE'I:\ :

Art., 1.0 FIcam alterados o Decreto n.v 75,439, de 3 de março de 1975;
e o Anexo que o acompanhou, para o efeito de considerar veurtcadc,
para 4~C, o símbolo referente aos 22 (vinte e dois) cargos em comissão
de Delegado Estadual transformados em 22 (vinte e duas) funções de
confiança de Delegado Estadual, LT-DA8-101.1, da Tabela Permanente
do Insí.Itutc Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, vinculado ao Ministério da Agricultura, e não como constou do referido decreto e Anexe.
A}it. 2,0 Fica alterado o artigo 2.° do Decreto-lei n.v 75.439, de 3 de
março de 1975, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2.° A transformacãc dos cargos em comissão são funções de confiança de que trata este Decreto somente se efetivará
com a publicação dos atos de preenchimento, mantido, até então,
o provimento dos referidos cargos constantes da situação anterior
do Anexo,"
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílta, 29 de abril de 1975; 154,° da Independência e 87,° da
República,
ERNESTO GEISEL

Alysson

rcuuneu:

João Paulo dos Reis veuoso

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N," 75.672 -

DE

29

119

DE ABRIL DE

1975

Abre a tãncorços Gerais da União ~ Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República o crédito suple.;.
merüor de Cr$ 50.000.000,00 para reforço de dotação constante do vigente orçamento.

O Presidente da República,
usando da atrfbuícão que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição, e da autorização ccnüca no artigo 6.0 da Lei n.v 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,
DECRET,\.:

Art. l.0 Fica aberto em favor de Encargos Gerais da União ~ Recursos sob Supervisão da Sec:;,C'turia de Planejamento da Presidência da
República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) para reforço de dotação consignada, no vigente orçamento, a saber:
2800 2802 -

Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento ela Prestdêníca da República
Cr$ 1,00
'2802-03090313.052 ~ Fmanctamento de Projetos Prtoritáríos
4.1.2. O -- serviços em Regime de Programação
Especial .
50.000.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação consignada no vigente orçamento, a saber:
crs 1,00
3900.99999999.99D -- Reserva de Contingência
3.2.6. O ~ Reserva de Contingência ... , ... ,....
50.000.000
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em aontrário .
Brasília, 29 de
República.

abril

de

1975;

154.<> da

Independência e 87.° da

ERNESTO GEISEL

Jose Carlos Soares Freire
JOão Paulo do,'; Re18 vetzoso

DECRETO

N.O

75.673
1975

~ DE

29

DE

ABRIL DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Petróleo Brasileiro S. A,
- PETROBRAS.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição, e nos termos do artigo 89 da
Lei n,v 2.004; de 3 de outubro de
1953,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovada a alteração
introduzida no artigo 5.° dos Estatu-

tos da Petróleo Brasileiro S. A. ~
PETROBRAS, por deliberação da sua
Assembléia Geral Extraordinária de
Acionistas, realizada em 25 de março de 1975, o qual passa a ter a seguinte redação:
"Art. 5° O Capital Social é
de crs 13.311.603.141,00 (treze
bilhões, trezentos e onze milhões,
seiscentos e três mil, cento e quarenta e um cruzeiros), dividido
em 13.311.603.141 (treze bilhões,
trezentos e onze milhões, seiscentas e três mil, cento e quarenta e
uma) ações, no valor nominal de
Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma,
sendo 8.070.615.351 (oito bilhões,

setenta

milhões,

seiscentos-

e
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quinze mil, trezentas e cinquenta
e uma) ações ordinárias nomínativas e 5.240.987.790 (cinco bilhões, duzentos e quarenta milhões novecentos e oitenta e sete mil, setecentas e noventa)
ações preferenciais nominativas
ou ao portador".
Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1975;
154.';> da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 75.674

DE

29

DE

ABRIL DE 1975

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa uma faixa de terra destinada à passagem de variantes de
linhas de transmissão de propriedade de Furnas - Centrais Elé~
tricae S .A., no Município sie Poçcs
de caldas, Estado de Minas GeTais

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constítuíção,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.e 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo núme1"0 MME 701.464-75,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servídâo administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
85,00 metros de largura, tendo como
eixo as variantes das linhas de transmissão Furnas - Poços II e Estreito
- Poços II, ambas na tensão de 345
kV, variantes essas compreendidas
entre as atuais torres 304A e 313 da
linha de transmissão Furnas - Poços 11, e entre as atuais torres 505A
e 512 da linha de transmissão Estreito - Poços lI, no Município de Poços de Caldas; Estado de .Minas Gerais, cujo projeto e planta de situa-

ção foram aprovados par ato (:0 Diretor da DiVISão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica no Processo n.? MME 701.464
de 1975.
Art. 2.° Fica autorizada Furnas Centrais Elétricas S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário. para a passagem das variantes de linhas de transmissão referidas no Artigo 1.0.
Art. 3.Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
de Furnas-Centrais Elétricas S. A.
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção das mencionadas variantes de
linhas de transmissão e de Itnnas felegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprletários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em consequêncía, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° Furnas - Centrais Elétricas S. A. poderá promover, em Juízo. as medidas necessárias fi, constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei n.? 3.365, de 21 de junho de 1941.
Com as modificações introduzidas pela Lei n.? 2,786, de 21 de maio de
1956.

Art. 5.Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1975;
154.9 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N.? 75.675 ABRIL DE 1975

DE

29

DE

Declara de utilidade publica para
fins de constituição de servidão administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linhas de
transmissão da Light - Serviços de
Eletricidade S. A., no Estado de
São Paulo.

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111 da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n.c 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo MME
O

700,190-74,
DECRETA:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas nas seguintes
faixas: a) de 13 (treze) metros de
largura, tendo como eixo a linha de
transmissão que parte da linha de
transmissão Pirrtuba-Mutdnga (entre as estruturas T.40 e T.41) para
as subestações de Brasilândía e Peri; b) de 10 (dez) metros de largura, tendo como eixo o ramal para a.
subestação Peri; c) de 13 (treze) metros de largura tendo como eixo o ramal para a subestação de Brasilândia, todas no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, cujos projetos e planta de situação nc 389. 36ô
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Serviços
de Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica no
Processo MME 700.190-74.

Art. 2.° Fica autorizada a LightServiços de Eletricidade S.A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem das linhas de transmissão referidas no artigo 151.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Light - Serviços de Eletricidade
S. A., para O fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação

e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráfícas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações.
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área de servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo ún1co. Os proprietários
das áreas de terra atingidas peloônus limitarão o USo e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em consequêncía, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4.° A Light - Serviços de Eletricidade S. A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias
constituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.c 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5,? Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contráà

rio.

Brasília, 29 de abril de 1975;
1545' da Independência e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NÇI 75.676
ABRIL DE 1975

DE 29 DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, total ou
pcrcusí, ou instituição de servidão
de passagem, imóoete e benfeitorias
situados no Município de Guarulhoe;
Bstcâc de São Paulo.
O

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o e rtigo 81, item 111, da Constdtutção, tendo em vista o disposto ao
artigo 24, da Lei n.v 2.004, de 00 -tc
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AT8S

DO PODER EXECUTIVO

outubro de 1953, e de conformidade

.com o Decreto-lei n." 3.365, de 21 je

junho de 1941, e as alterações postetíores, e atendendo à necessidade de (l,
Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS construir um Terminal
em Guarulhos, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utlll-dade pública, para fins de desapro-

priação, total ou parcial, ou ínstttul rãc de servidão de passagem, em
favor da Petróleo Brasileiro S. A. --

eE:TROBRAS, as terras e benfeitorias
de propriedade particular, excluídos
'os bens de domínio público, situada.">
em urr,a área com 1.136.214,86 m2
(um milhão cento e trinta e seis mil

duzentos e quatorze metros quadra-dos e oitenta e seis decímetros qua-

dradosj , localizada no Parque Indus-

trial ele Cumbica, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, delimita.da por uma poligonal demarcada na
planta anexa da PETROBRAS n.v ..
DE-·':I4Q.6-010.101-PET-23,
iniciando
no ponto MC-O, com coordenadas
Universal Transversal de Mercator
(úTM~ N-7.4D3.SD6,41 e E-351.6D4.58,
materializada no terreno por um marco (L: concreto implantado na confluência da Avenida Abraham Líncoln
e Estrena do Jacaré, no mesmo alinhamento da cerca do lado nordeste
das instalações da Philco. Deste ponto continua em linha quebrada com
5 segmentos, acompanhando o curso
do córrego Botinha, cujos vértices são
ín-ücados pelos pontos MC-1 a MC-4,
com os seguintes Azimutes verdadeil'/.JÓ e distâncias: MC-O a MC-1 Az.
4(1°09' ê 65m, MC-1 a MC-2 Az. 25°20'
-e 112,79m, MC-2 a MC-3 Aa. 38°15' e
61, i5m, MC-3 a MC-4 Az. 18°56' a
48,79m. Deste ponto segue com Azimute verdadeiro de 3954', e dtstãncía
60 38m, até atingir o ponto indicado
pe'o marco MC-5 de coordenadas ..
UTM N·7.4D4.113,47 e E-351.753,D3.
Deste ponto continua em linha quebrada com 19 segmentos, acompanhado o córrego Botinha, cujos vértices
55.0 mdicados pelos pontos 20 a 2,
C<:n1 os seguintes Azimutes verdadeivos e distâncias: MC-5 a 20
.
Az. 342°36' e 43,52m, 20 a 19 Az. ,.
c
37 29' e 75,61m, 19 a 18 Az. 25°16' e
llP,43m, 18 a 17 Az. 43°55' e 37,48m.
17 a 16 Az. 10°12' e 50,80m, 16 a J.5
A? 40°30' e 63,12m, 15 a 14 Az .....
_28955' e 76,54m, 14 a 13 Az. 24.°54' e

::lO,87m, 12 a 12 Az. 36°15' e 55,80m,
12 a 11 Az. 43909', 43,86m, 11 a 10 a.
Az 25<.>12' e 56,36m,
10 a
9 Az
13<'>00' e 26,68m, 9 a 8 Az, 48922'
e 21,08m, 8 a 7 Az. 34°13' e 30,23m, 7
a 6 Az 48°22' e 18,06m, 6 a 5 Az.
n~58' ': 27.73m, 5 a 4 Az.
42°14' e
87,78m,4 a 3 Az. 19951' e 76,55m, 3 a
2 i\z 12°48' e 45,12m. Deste ponto,
segue com Azimute verdadeiro de .
48~'"l9' e distância de 13.90 metros, até
atingir o ponto indicado pelo n.v 1,
de coordenadas UTM N-7.404.962,OO
e E-352.226,00. Deste ponto, continua
em linha. quebrada de 3 segmentos,
cu ias vértices são indicados
pelos
pontos O a Y com os seguintes Azimutes verdadeiros e distâncias: 1 a O
A'l..
136°38' e 12,38m, O a 1.A Aa.
16'(°51' p. 95,86m, 1 A e Y Az. 140°22'
e 89.6~m. Deste ponto, segue com
Azimute verdadeiro de 22°53' e distânera de 220,28m, até atingir o ponto
Indica d·;) pelo marco MC~ 13 de coardenadas UTM N-7.404.923,95 e ...•
E-::s52.368,09. Deste ponto, segue com
Azimute verdadeiro de 97°:27' e distância de 11,46m até encontrar' o ponto indicado pelo marco MC-14 de
coordenadas UTM N-7 .404. 92:~,95 e
E-352 _~~b8,09. Deste ponto, continua
em Unha quebrada de 4 segmentos
acompanhando o percurso da Estrada
Velha de- São Miguel, cujos vértices
sào indicados pelos pontos MC-15 ~
MC-:~ com os seguintes Azimutes
verdadeiros e distâncias: MC-H a ...
MC-15 Az. 106945', e 70,68m, MC-15
a MC-16 Az. 123u08' e 94,92m, MC-16
a :\iC-17 Az. 110°13' e 6312m, MC-17
a MC-18 Az. 111936', e 74,17m, De-ste
ponto, segue com Azimute verdadeiro de 104°51', e distância de 51,85m,
i.•.téêllC'Dntl'ar o ponto definido pelo
marco MC-19 de coordenadas UTM
N-"l.404.760,50 e E-352.986,76. Deste
ponto, segue com Azimute verdadeiro
de 95°10' acompanhando a linha te
Irer.te dos lotes 22, 23, 24, 25 até 'J
pont., comum, na linha de frente dos
lotes 26 e 27 (todos no Loteamento
Jardim Arapongas). Deste ponto, segue acompanhando as divisas entre
v.~ .otes: 26 e 27: 32 e 31; 23 e 24 H
rmalmente pelo lado direito do lote
34 até encontrar a Rua "2" do referido Loteamento. Deste ponto, segue
acompanhando a linha de frente dos
lotes do referido Loteamento, do 34
ao 56, atravessa a Rua "11" sempre
no mesmo alinhamento, tangencia o
lote 13 no seu ponto de confronto com
o lote nv 14 e pela frente deste segue
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até nprcxlmadamete O ponto de con .
pronto dos lotes 25 B 26. Deste ponto,
segue em linha reta, atravessando ~

Rua, "2" até o ponto de encontro dos
lados esquerdo €:' de frente do lote de
n.~ 5. Deste ponto, segue pelo lado
escuerdo do lote de n." 5 até encontra o seu lado dos fundos, seguindo)
E'U~ este até o ponto comum entre os
lotes 4, 5 e 25. Deste ponto, segue
pelo lado direito do lote n.v 25 quadra
2 até a sua frente, seguindo através
desta. 2" continuando pela linha de
frente do lote n.e 26 da mesma quadra a~à um ponto situado na parte
da frente do lote n." 27. Deste ponto
segue ce-m Azimute de 113°28' até (J
pcnto C.E' n.s 4 de coordenadas UTM
N-7.4ü4.272,00 e E-352.810,00. Deste
ponto, segue com Azimute verdadeí .
ro de 202°53' e distância de 250,00m
até encontrar o ponto de coordenadas

UTM 1'-7.404.041,59 e E-352.712,99.

que se refere o artigo 1.0 deste Decreto.
Art. 3 o A Expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguracas por este Decreto, poderá,
Inclusive. alegar a urgência da medida, para efeito da prévia imissão
na posse, n{JS termos do artigo 15 do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n." 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

Deste ponto, segue com Azimute verdadeírc de 131°40' e distancia de ....
25:<:,.24m até encontrar o ponto J de

.com:denadas UTM N-7.403.875,00
e
E-352. 900,50. Deste ponto segue com
AZimute verdadeiro de 196°43' e distância de 112,00m até encontra- o
ponto tndícado pelo marco MC-24 de
((',.)rdenadas UTM N-7 0403. 765,74 (;.
E-352.868,96. Deste ponto, segue em
linha reta com Azimute verdadeiro
de 237952' e distância de 453,96m e
passando pelos pontos 26, 25, 24, 23
até o ponto 22. Deste ponto, segue
com Az;mute verdadeiro de 237°53'
e distância de 100,75m até C' ponto
M:;-25 de coordenadas UTM ,_ ....
N-7.40S.471.05 e E-352.399,23. Deste
p-mto. segue com Azimute verdadeiro
de 292953' e distância de 352,42 meL.,)~. até atingir o ponto de n." 18-A
de coordenadas UTM N-7.403.607,42 e
E-352.075,52. Deste ponto, segue com
Avtmute verdadeiro de 292°53' e distância de 495,85m até atingir o ponto .'A-A. Deste ponto, segue com Azimute verdadeiro de 292953' e distánoía
de 16,17m até (., ponto MC-O, onde
foi iuic'ada a presente descrição, encerrando a referida área de
.
1.1~"G.214.86m2, e conforme a Planta
PETROBRAS

n.

O

_. _

.

DE~349

.6-010.101-PET-23
constante
do Processo MN.IE n,» 602.609-75.
Axt 2.° A PETROBRAS fica autorizada a promover e executar, com
.reoursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou instituições de servidão de passagem 3..

DECRETO N.o 75.677 ABRIL DE 1975

DE

29

DE

Dispõe sobre pedidos de importação
, de equipamentos, máquinas e matérias primas pOr órgãos e enuaades da administração federal tiireta ou indireta e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Até 31 de dezembro de 1970,
os pedidos de importação de equipamentos, máquinas e matérias primas,
de interesse dos órgãos e entidades
da administração federal direta ou
Indireta, inclusive fundações, independentemente do tratamento fiscal
ou cambial a que tiverem direito, somente poderão ser apresentados à
Carteira de Comércio Exterior
CACEX - do Banco do Brasil S.A., se
acompanhados de manifestação ou
decisão aprobatória dos Ministros da.
respectiva jurisdição.
§ 1.0 A determinação fixada
no
presente artigo aplica-se a qualquer
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importação que seja pretendida, ín-

dependentemente de sua qualidade ou
origem, devendo a aprovação e a
emissão da guia de importação, pela
Carteira de Comércio Exterior
CACEX - do Banco do Brasil S. A.,

ser obtida obrigatoriamente antes do
embarque no exterior.
§ 2.° Os Ministros de Estado, nas
respectivas áreas de competência,
atuarão de acordo com as normas da
Exposição de Motivos n.o 18, do Con-

selho de Desenvolvimento Econômico,
aprovadas pelo Presidente da República em 19 de novembro de 1974, e

adotarão as providências que forem
necessárias:
a) para que o valor das
importações, em 1975, obedeça aos tetos estabelecidos no despacho presidencial
E. M. n.c 28, de 25 de fevereiro de
1975, dos Ministros da Fazenda, Indústria e do Comércio, Minas e Energia, Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, Marinha,
Exército, Transportes, Aeronáutica,
Comunicações e Previdência e Assistência Social;
à

b) para apresentação ao Presidente
da República, mensalmente, de relatório específico informando sobre as
autorizações concedidas e as importações realizadas.
§ 3.° O disposto neste decreto é feito sem prejuízo da proibição de importação' OU compra no mercado ínterno, de bens de consumo, segundo
o estabelecido no decreto número
74.908, de 19 de novembro de 1974.

A autorização ministerial, a
que se refere este artigo, não dispensa o cumprimento, junto à Carteira
de COmércio Exterior - CACEX -do Banco do Brasil S. A., e à Secretaria da Receita Federal, das uormas
legais e regulamentares na importação.
§ 4.°

Art. 2.9 Tratando-se de órgãos ou
entidades da administração estadual
ou municipal, direta ou indireta, inclusive fundações, a decisão de que
trata o artigo 1.° deste decreto será
conferida pelo Governador do Estado.

EXECUTIVO

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de 1975;
154.9 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
José Carlos Soares Freire
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki ueki
João paulo dos Reis veuoso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Antonio Jorge Correa
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO

N. O
ABRIL

75.678 DE 1975

DE

29

Fixa o fator de reajustamento
rial relativo a maio de 1975.

DE

s~b

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 39, da Lei n 9 6.147, de 29'
de novembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 E' fixado em 1,38 (um mteiro e trinta e oito centésimos) o
fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de maio de 1975~
aplicável às convenções, acordos ooletivos de trabalho e decisões da Justiça do Trabalho, nos termos do que
dispõe a Lei n." 6.147, de 29 de novembro de 1974.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, aevogadae as disposições em contrário,
Brasília, 29 de abril de 197.5;
154.0 da Independência e 87.0 da.
República.
ERNESTO GEISEl,

Arnaldo Prieto
João paulo dos Reis velloo
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DECRETO N.O

75 67g -

DE 29 DE ABRIL DE 1975

Fixa nonos niveis de ecâaria-minimo para todo o território nacional.

o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item trr, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 116, § 2.°, da Consolidação
das Leis de Trabalho, aprovada pele Decreto-lei n.v 5.452, de 1.0 de maio
de 1943,
DECRETA'

Art.. 1." A tabela de salário-mínimo aprovada pelo Decreto número
73.993, de 28 d-e abril de 1974, e modificada pelo Decreto n.s 75.045, de
5 de dezembro de 1974, que aprcvou a tabela do abono de emergência
instituído pela Lei n.s 6.147. doe 29 de novembro de 1974, passa a víger
na forma da nova tabela que acompanha o presente Decreto 0 vigorará
pelo prazo de três anos, conforme dispõe o artigo 116, § 1.0, da Consoltdação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.v 5.452, de L"
de maio de H143.

Art. 2," Para os menores aprendizes de que trata o artigo 80 03 seu
parágrafo único da mencionada Cons.olldaçâo, o salárlo-mínlmo corresponderá ao valor de meio salário-mínimo regional durante a primeira
metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo
ofício. Durante a segunda metade do aprendizado, o salário-mínimo será
correspondente a dois terços do valor do salário-mínlmo regional.
Art. 3.~ Aplicar-se-á o disposto na Lei n." 5.381, de 9 de fevereiro
de 1968, para os Municípios Que vierem a ser criados na vigência deste
Decreto.
Art. 4.° Para os trabalhadores que tenham Iixado por lei o máximo
da jornada dlálra em menos de oito horas,
salário-mini mo horário seta
igual ao da nova tabela multíptícadc por oito e dividido por aquele máximo legal.
Art. 5." O presente decreto entra em vigor em 1,0 de maio de 1975,
revogadas as disposições em contrário.

°

Brasília, 29 de abril de 1975;
República
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
A rnaldo Prieto
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis

veuoeo

154." da Independência

e 87." da

TMELfI A QUE SE REFERE O DECRETO

"Q

T;679,DE 29 DE

SALÃRIO }il:.!IMO Dl HomA CORPARA O TR1\l\ALIIADOR ADULTO CALCULADO NA BAS~
DE
30 DIAS OU 240 HORAS DE TRABALHO

RENTE

REGIÕES E SUB-REGIÕES

abril

DE 1975

PERCE"TAGE:1 DO SALi\RIO l,jl:.!I}IO PARA EFEITO DE
A OCORRÊ~CIA DF: 70%, l)E QUE TRATtI O ARl'.
CO~SOLIDAÇÃO DAS LEIS DO T~\BALHO

ATJ~

CRUZEIROS (Cr$)

1 ~ Regino; Es t ado do Acre

.

PERCE~TAGENS

l·!('nsal

Diário

~17,60

13,92

1,74

Ho r à r i o i Alíi1;cntnção lllabitação

50

I

29

Vestuário
11

DESCOWI
82
I

(A)
lIir;íene
9

'lr ans po r tx

1

2-ª- Região~ Estado do Am2.zou<ls, Território Federal de Rondônia e Território Federal de Roraima ..... ~.~ .....

~17,60

13,92

1,74

t. 3

23

23

5

6

3~

~17,60

13,92

1,7~

51

24

16

5

4

Região: Estado do Para e Território Federal do Amapá

4~ Região: Es todo do 1'1aranhãa .....•......• _
5~

.
.

Região: Estado do Piauí

6~ RegLão: Estado do Ceará

376,80

12,56

1,57

49

29

16

5

1

376,80

12,56

1,57

53

26

13

6

2

376,80

12,56

1,57

51

30

II

5

3

7~ Região: Estado do Rio Grande do Norte

.

376,80

12,56

1,57

55

27

11

6

1

8~ Região: Estado da Paraíba

.

376,80

12,56

1,57

55

27

12

5

1

e são Lourenço da }lata .•........................ , 417.60

13,92

1, 7~

55

27

8

5

5

2~ Suo-r regi.ao : Demais }funicípios

.

12,56

1,57

55

27

8

5

5

Território Federal de Fernando de Noronha

.

9E Região: Estado de Pernambuco
1~ Slili-região: Municípios de Recife, Cabo, Igaras

SU~ ItamaTacâ, Jabaatão, Moreno, Olinda;

Paulist~

376,80

iO!:! Região: Es t ado de Alagoas
ll!:! Região: Estado de Sergipe
\2~ Região: Es ta do da Bah i a
Q

l

376,80

12,56

1,57

55

27

8

5

5

376,80

12,56

1,57

56

27

10

6

1.

376,80

12,56

1,57

53

34

8

~

1

,

Sub-regi.ão: Hunicípios de Sel vado r s Alago i nhas ,

I

Biritinga, Brumado, Camaçari, Candeias~Catu~Feira,
dc Santana, Ilhéus, Lt abuna.I t a j ui pe, Lt apar i ca, Lauro

de Freitas, }lata de Sao. João, Pojuca, Santo Amaro, são Francisco do Conde, são Sebastião do Passê, Serrinha, Simoes Filho~ Tucano e Vera Cruz ..

~17

,60

13,92

1,7~

54

30

10

5

1

2§! Sub-região: D~mais NunicIpios ... , ...

376,80

12,56

1,57

54

30

10

5

1

f"

t ••••••

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

532,80

17,76

2,22

S!f

28

11

6

1

14~ Região: Estado do Esp i r i t o Santo ..•...............••....

453,60

15,12

1,89

51

31

12

5

1

15~ Região: Estado do Rio de Janeiro ........................

532,80

17,76

2,22

50

25

13

(;

(;

14

(;

4

14

6

J

13~ Região: Estado de }lin3.s Gerais

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

532,80

17,7(,

l~ Sub-região: Nun i c i p i os de Curitiba, Almirante
Tamandare, Antonina, Apucarana, Arapongas, Arauca
ria, Assai, Balsa Nova, Bandeirantes, Bocaiúva do
Sul, Cambe, Campina Grande do Sul, Camp9 Largo,
Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Contenda, CorneLi o Procópio, Foz do Iguaçu, Francisco
BeLt r ao ,
Ouarapuava , j r a t i , Jacarezinho, Londrina, Nand aguari, Mandirituba, Haringã, Nova Esperança, Para
nagua, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara,
Ponta
Grossa, Porecatu, Quatro Barras, Rio Branco
do
Sul, Ro1ândia, são Jose dos Pinhais, To1edo e Uni
-ao d a v'r to- r i. a ...................................

494,40

16,4(',

16~ Região: Estado de são Paulo

2,22

43

33

2,06

55

,.

l7~ Região: Estado do Paranã

-I

2~ Sub-região: Demais Hunicipios •..••••••••••...

453,60

1S~ Região: Estado de Santa Catarina
l.ê Sub-região: Municípios de Florianópolis, Bi gu«
Concórdia,
çu, Blumenau, Brusque, Campos Novos,
Criciuma, Gaspar, Herva1 dlOe s t c , Içara, Ilhota,
Itajaí, Joaçaba, Joinvi1e, Lages, Lauro
HU11cr,
Navegantes, Or1eans, Porto União, são Jose, Sidcrôpolis, Tubarão e Urussanga ., .....••.••.••.....

494,40

2~ Sub-região: Demai s Nuni c Ip i os •........•.......

453,60

19..ê Região: Estado do Rio Grande. do Sul .....................

494,40

I

I
I

15,12

1(',1,3

I
I

1,89

2.06

I

55

I

21,

I
I

14

I

6

57

24

13

5

57

2/,

13

5
7

15,12

1,89

16, /'S

2,06

41,

21,

22

29

20~ Região: Estado de í-iaco Grosso •......•..........••.......

417,60

13,02

1,71,

1.9

15

7

2l~ Região: Estado de Goiãs

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

417,60

13,92

1,74

51

22

21

6

22.§! Região: Distrito Fe de r a L ................................

532,80

17,76

2,22

50

2S

:r.3

6

I

3

,,

6
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DECRETO N'? 75.680
ABRIL DE 1975

ATes DO PODER EXECUTIVO
DE 30 DE

Declara públicas, de uso comum, as
águas dos cursos que especifica

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
-com base no disposto no artigo 5'? do
Decreto-lei nv 2.281, de 5 de junho
de 1940, tendo em vista o que consta
do Processo MME nv 705.811-74 e,
por não ter havido nenhuma contestação aos editais de classificação
adiante referidos,
DECRETA:
Art. 19 São declaradas públicas, de

-uso comum, do domínio da União, as
águas dos cursos denominados:
1) "Antas", em toda a sua exten.são, que é tributário do Galera, pela
margem direita, localizado no Estado
de Mato Grosso, cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oficial da. União de 8 de janeiro de 1973,
página 212.
2) "Branco", em toda a sua extensão, que é tributário do Cabaçal, pela
margem esquerda, localizado no Estado de Mato Grosso, cujo edital de
-classífícaçâo foi publicado no Diário
Olícuü da união de 8 de maio de
1973, página 4.512.
3) "Cabaçal". em toda ~t sua extensão, que é tributário do Paraguai,
pela margem (IL'cita, localizado no
Estado de Mato Gr05s'0, cujo edital de
'Classificação foi jmbltcado no Diá1io
Oficial da Uni·io de 8 Je maio de
1973, página 4,512.
4) "Candiota.", em toda a S'.1a extensão, que é tributário do -Iaguarão
Chico, pela margem esquerda, localizado no Estado do Rio Grande do
-Sul. cujo edital de classificação foi
publicado no Diário Oficial da União
-de 16 de fevereiro de 1973, página
1.860, retificado no de 14 de março
-de 1973, página 2.596.
5) "Cuiabá", "Cuiabá" 0 "São LuUrenço ou Piquiri ou Itrquíra", respectivamente, nos seus trechos superior,
médio e inferior, que é trfbutárlo do
.São Lourenço peia margem esquerda, localizado no Estado de Mato
-Grosso, cujo edital de classificação
foi publicado no Diário OfiCial da
união de 20 de setembro de 1974,
página 10.879.
6) "Guaçu", em toda a sua exten.são, que é tributário do Paraná, pela

margem esquerda, localizado no Estado do Paraná cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oíicuü da União de 8 de "cvereiro de
1973, página 1.860,
7) "Jangada", em toda a sua extensão, que é tributário do Iguaçu pela margem esquerda, looaliaado n<J:S
Estados de Santa Catarina e Paraná,
cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oficial da união de 27
de maio de 1974, página 6.067.
8) "Sapucaí-Mírím", em toda a sua
extensão, que deságua no rio Sapucaí, pelo margem esquerda, localizado nos Estados de Minas Gerais e de
São Paulo, cujo edital de classificaçãc foi publicado no Duirio Oj1c;al
da União de 15 de revcre.ro de 1913,
página 1.860.
9) "Saxão", em toda a sua extensão
que é tributário do Antas, pela margem direita, localizado no Estado de
Mato Grosso, cujo edital de classificação foi publicado no Dzário Oflt:1q,l
da União de 8 de janeiro de 1973, pagina 212.
Art. 2.9 São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio do Estado
do Espírito Santo, desde suas nascentes até o limite, antes da desembocadura, de 33 metros do preamar médio, onde passam a ser do domínio
da União, as águas do curso denonunado:
"Ribeirão (ou Araraquara)", "Ribeirão' (ou Araraquara" e "Riacho",
respectivamente, em seus trechos superior, médio e inferior, que se lança no Oceano Atlântico, cujo edital
de classificação foi publicado no DZario Oficial da União de 7 de fevereiro
de 1974, página 1.501.
Art, 3° São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio da União, na
parte marítima e do domínio do Estado de São Paulo, no restante de seu
curso, as águas do curso denomrnado:
"Capívarl", "Branco" e "BrancoItanhaem", respectivamente, nos seus
trechos superior, médio e inferior, que
se lança no Oceano Atlântico cujo
edital de classificação foi publicado
no Diário Oficial da União de 16 de
fevereiro de 1973, página 1.860.
Art. 4,° São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado de
Goiás, as águas dos cursos denomlnados:
1) "Bagagem", em toda a sua extensão, que é tributário do Manuel
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Alves, pela margem direita, cujo edital de classificação foi publicado no
Diário Oficial da União de 24 de junho de 1974, página 7.010.
2) "Macacos", em toda a sua extensão, que é tributário do Corumbá,
pela margem esquerda, cujo edital de
classificação foi publicado no Diário
Oficial da União de 4 de janeiro de
1973, página 99.
3) "Ribeirão do Ouvidor", em toda a sua extensão, que é tributário
do Paranaíba, pela margem direita,
cujo edital de classificação foi publicado no Diârio Oficial da União de 8
de novembro de 1973, página 11.437.
Art. 5° São declaradas públicas, de
uso comum. do domínio do Estado de
Mato Grosso, as águas dos cursos denominados:
1) "Sepotuba", em toda a sua extensão, que deságua no Paraguai, pela margem direita, cujo edital de elasífícaçâo foi publicado no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 1974,
página 9.896.
2) "Tenente Amaral", em toda a
sua extensão, que é tributário do São
Lourenço, pela margem direita, cujo
edital de classificação foi publicado
no Diário Oficial da União de 26 de
julho de 1973, página 7.385.
Art. 6.° São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado de
Minas Gerais, as águas dos cursos
denominados :
1) "Águas Claras-Cardoso", "Cardoso" e "Cardoso", respectivamente,
nos seus trechos super.or, médio e
1nferior, que é tributário do Cristais,
pela margem esquerda, cujo edital de
classificação foi publicado no Diário
Oficial da União de 4 de janeiro de
1973, página 99.
2) "Bananal", em toda a sua extensão, que é tributário do Preto, pela margem esquerda, cujo edital de
classificação foi publicado no Diário
Oficial da União de 27 de dezembro
de 1972, página 11.776.
3)
"Cachoeira",
"Areias"
e
"Areias", respectivamente, nos seus
trechos superior, médio e ínrertor,
que é tributário do Paraúna, pela
margem direita, cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oftcíai da União de ~5 de janeiro de
1973, página 493.
4) "Pedra de Fogo-Paiol Queima-do-Prata", "Samburá" e "Samburá",
respectivamente, nos seus trechos su-
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perior, médio e inferior, que é tributário do São Francisco, pela margem
esquerda, cujo edital de classífícacão
foi publicado no Diário Oficial "da
União de 20 de junho de 1974, página 6.924.
5) "Ribeirão Santana", em toda a
sua extensão, que é tributário do
Manhuaçu, pela margem esquerda,
cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oficial da União de
28 de agosto de 1974, página 9.896,
retificado no de 18 de setembro de
1974, página 10.783.
6) "Ribeirão Santana", "Santana"
e "Santana", respectivamente, nos
seus trechos superior, médio e ínferior, que deságua na represa de Furnas" cujo edital de classíficacão foi
publicado no Diário Oficial da' União
de 8 de setembro de 1974, página
10.092, retificado no de 18 de setembro de 1974, página 10.783.
Art. 7.° São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio do Estado do Paraná, as águas dos cursos denominados:
1) "Cerne", "Cerne" e "Cerne-Ouro Fino", respectivamente, nos seus
trechos superior, médio e inferior, que
é tributário do Açungui, pela margem
direita, cujo edital de classificação foi
publicado no Diário Oficial. da União
de 18 de setembro de 1972, página
8.353.
2) "das Pedras", «Jordão" e "Jordão", respectivamente, nos seus trechos superior, médio e inferior, que
é tributário do Iguaçu, pela margem
direita, cujo edital de classificação foi
publicado no Diário Oficial da Uniã o
de 28 de agosto de 1974, página 9.896.
3) "Iapó", em toda a sua extensão,
que é tributário do 'I'ibagt, pela margem direita, cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oficial
da União de 19 de novembro de 1973,
página 11.825.
4) "Jaguarícatu", em toda a sua
extensão, que é tributário do Itararé.
pela margem esquerda, cujo edital de
classificação foi publicado no Diário
Oficial da União de 28 de agosto de
1974, página 9.896.
5) "Passa Una", em toda a sua extensão, que é tributário do Iguaçu, pela margem direita, cujo edital de
classificação foi publicado no Diário
Oficial da União de 16 de fevereiro de
1973, página 1.860, retificado 110 de
14 de março de 1973, página 2.596.
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6) "Santa Rosa", em toda a sua
tensão, que é tributário do Tiba~:K. pela ID!,uge_m esq~etda c,ujO edital

g~.

classiflCaçao fOI publicado no
D~ário O jicial da União de 28 de
agosto de 1974, páginas 9.895 e 9.896.

7)

"Verde", em toda a sua exten-

ão que é tributário
SJ1a~gem direita, ,cujo
i'caçãO foi publicado
~al da União de 16
~973, página 1. 860.

do Iguaçu, pela
edital .<:!-e. cl8.ss~
no Diàrío 012de fevereiro de

jUt. 8 9 ' São
declaradas púbncas,
de uso comum 9-0 domínio do Estado
do Rio. de .janeíro, as águas do curso
denornlllado:
":Registro", em toda a sua exten- o que é tributário do Capivara"
S~l~ margem d~reita,. cujo edital. _~e
Plassificaçáo roí publicado no DzartO
~ficial da União de 8 de janeiro de

1973, página 212.
.t\rt. 9.° São declaradas públicas, de

o comum, do domínio do Estado do
ruo Grande do Sul, as águas do curSO denominado:
IIMatias", eI? toda a .sua extensão,
ue é t.ríbutárto do ~etIm, pela .~r
q 11l direita. CUJO edItal de classíftcag~ foi publicado 00 Dlário Ojic1al da
tniáO de 16 de janeiro de 1974, página 516.
Art. 10. São declaradas públicas,
uso comum, do domínio do Estado
~~ são Paulo, as águas dos cursos denominadas:
1) "Monos", em toda a s~a exten.rio que é tributário do Capívarí, peS
margem esquerda. cujo edital de
~assificação ~~i publfcadc no ~iário
Oficial da Uroao de 16 de fevereiro de
1973. página 1. 860.
2) "Ribeirão do Tomé Gonçalves",
"Jaguari" e <raguart", respectivamente. nos seus trecho? sup~1'10r, media e inferior, que é tríbutárío do P~~
íba pela margem esquerda. CUJo
r~it::ti de classificação foi publicado
e o Diário Oficial da União de 11 de
~utubro de 1973, página 10.404.
Art. 11. São declaradas públicas, de
50 comum, do domínio do Estado de
~anta Catarina, as águas dos cursos
denominados:
1)
"Lageado da
Divisa-Leão",
"Leão" e "Leão", r~specti,:amente,
nOS seus trechos supenr, médío e inferior' que deságua no Peixe, pela

EXECUTIVO

margem direta, cujo edital de classificação foi publicado no Diário Oficiat da União de 27 de maio de 1974,
página 6 067, retificado no de 20 de
novembro de 1974, página 13.191.
2) "Patrimônio", em toda a SUa
extensão, que é tributário do sangâo. pela margem direita, cujo edital
de classificação foi publicado no Diário Oficial da União de 16 de janeiro
de 1974, páginas 515 e &16.
3) "Pedras", "Bítuva" e "Bítuva",
respectivamente, nos seus trechos superior, médio e inferior, que é tributário do Preto, pela margem esquerda, cujo edital de classificação ro.
publicado no Diário OficiaZ da União
de 19 de novembro de 1973, página
11. 825.
4) "São Lourenço", em toda a sua
extensão, que é tributário do Negro,
pela margem esquerda, cujo edital de
classificação foi publicado no Diáno
Ottcuü da União de 16 de janeiro de
1974, página 516.

Art. 12 São declaradas públicas.
de uso comum, do domínio do Estado
da Bahia, as águas do curso denominado "Qiti"- em toda a sua extensão, que é tributário do Riacho dos
Macacos, pela margem esquerda, cujo
edital de classificação foi publícaco
no Diário Oficial da União de 4 de
dezembro de 1974, página 13.812.
Art. 13 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 30 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Shigeak:i

GEISEL

Ueki

DECRETO N9 75.681
ABRIL

DE 30 DE

DE 1975

outorga à centrais Elétricas de Santa
Caicruui S. A. - CELESC concessão para transmitir
e distribuir
energia elétrica no Município
de
Orleans, no Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição;

ATOS

no

nos termos do artigo 150 do Código
de Aguas, e tendo em vista o que
consta do Processe MME 703.989;74,
DECRETA:

Art. 19 E' outorgada à centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A.
CELESC concessão para transmitir e
distribuir energia elétrica no Município de Orleans, no Estado de Santa
Catarina.
parágrafo único - Fica a Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A.
- CELESC obrigada a cumprir o disposto no Código de Aguas, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 29 A concessionária deverá
apresentar ao Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia, os projetos
de energização do Município referido
no artigo anterior, dentro do prazo
de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação deste D~
ereto.
§ 1Q A ínobservâncía do prazo fixado neste artigo sujeitará a concessionária às penalidades previstas na
legislação em vigor.
§ 29 O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica.
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos,
findo o qual os bens e instalações que,
no momento, existirem em função dos
serviços concedidos,
reverterão à
União.
Parágrafo único - A concessionária poderá requerer que a concessão
seja renovada, mediante as condições
que vierem a ser estipuladas, deveudo entrar com o respectivo pedida até
6 (seis) meses antes de findar o prazo
de vigência. sob pena de seu silêncio
ser interpretado como desistência da.
renovação.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto nv 3().960, de 9 de
junho de 1952 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Shigeaki

GEISEL

Ueki
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DECRETO

N9 75.682 ABRIL DE 1975

DE

30

DE

Outorga à Companhia Nacional
de'
Mineração de Carvão
de
Barro
Branco concessão para o aproveitamento hidráulico de um desnível
existente no Rio Tubarão, Munict-·
pio de Orleams,
Estado de sonta:
Catarina, para uso exclusivo.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere'
o artigo 81. item III, da Constituição.
nos termos dos artigos 140, letra Q).
e 150 do Código de .éguas. e tendo em
vista o que consta do Processo MMR
703.989-74,
DECRETA;

Art. 19 E' ou torgada à Companhíar
Nacional de Mineração de Carvão daBarro Branco, ooncessão para o aproveitamento hidráulico de um desnível
existente no Rio Tubarão, situado no
Município de Orleans.vgstado de Santa Catarina onde já se acha instalada uma usina hidroelétrlca, não conferindo o pr-esente título delegação de
Poder Público à concessionária.
Art. 29 O aproveitamento destinase à produção de energia elétrica para'
uso exclusivo da concessionária" que'
não poderá fazer cessão a terceiros
mesmo a título gratuito.
'
Parágrafo único - Não se compreende na proibição deste artigo o fornecímento de energia aos associados
da concessionária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art. 39 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentes.
Art. 49 A presente concessão viigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
§ 19 Fica a concessionária obrigada,
a requerer ao Governo Federal, nos 6
(seis) últimos meses que antecederem
o término do prazo de vigência da
concessão, sua renovação, medianteas condições que vierem a ser estabelecídas, ou a comunicar, no mesmo prazo Sua desistêncta,
§ 29
No caso de desistência, fica:
a critério do Poder Concedente exigir
que a concessionária reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu primitivo estado.
Art. 59 Fica estabelecido que a
Centrais Elétricas de Santa Catarina,
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.8. A. - CELESC utilizará, a título
provisório, e mediante condtcões de

.íornecímento fixadas pelo

Departa-

m~nt? Nacional de Águas e Energia
.Elétríca, toda a energia produzida

pela usina objeto do presente De-ereto, até que estejam ultimadas suas
instalações para o fornecimento de
energia elétrica ao Mumoípto de 01'íeens, no Estado de Santa

Catari-

na.
Art. 69 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em centráno,
Brasília, 30 de abril de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

:Shigeaki

Ueki

~'DECRETO NQ 75.683 ABRIL DE 1975

DE

30

DE

Altera o Decreto

n9 72.713, de' 29 de
agosto de 1973, que dispõe sobre a
cíassi jícaçtio e
transformação de
cargos e funções, para as Categorias
Direção Superior e Assessoramento
Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro
Permanente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA e dá outras
providên-

ores.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
.Q artigo 81, item IIl. da Constituição,
.e tendo em vista o disposto no artigo
181, itens I e II, do Decreto-lei nv
:200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 7 Q da Lei nv 5.645, de 10 de
DECRETO

NQ

75.684 -

EXECUTIVO

dezembro de 1970; e o que consta do
Processo DASP nc 2.306, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Fica alterado, na forme. do
Anexo, o Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vinculado
ao Ministério da Agricultura, aprovado pelo Decreto nv 72.713 de 29 de
agosto de 1973.
.
Art. 21? A transformação dos cargos em comissão de que trata este
Decreto somente se efetivará com a
publicação dos respectivos atos
de
provimento, mantido, até então,
o
preenchimento dos referidos cargos
constantes da situacâo anterior do
Anexo,
Art. 3° O provimento dos cargos
em comissão de Direção Superior
compreendidos no Anexo é de competência exclusiva do Presidente da
República, de conformidade com o
artigo 5° do Decreto nv 71.235, de
10 de outubro de 197:&.
Art. 4Q As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orcameoterlcs proprios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 59 Este Decreto entrará -m
vigor na data de sua pubücacâc. revogadas as disposições em contrário.
Brasilla. 30 de abril de 1975;
154<.l da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis V dloso

o anexo mencionado no art. I'" foi
publicado no D. o. de 2-5-75.
DE

2

DE MAIO DE

1975

~4bre

à Presidência da I<:epúblira €m favor do Estado-Maior das Forças.
Ar,;nadas o crédito suplementar de Cr$ 5.100.000,00 para reforço de dot.ações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente d,,, República,
usando da atrtbutçâo cue lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição,
.e da autorização contida no artigo 61? da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
':tE: .1.914_
DECRETA'

Art. lI? Fica aberto à. Prestdênela da República e.m favor do EstadoMaior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Crg ..... _
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5 J(lO, OOO,QQ (cinco milhões e cen. mil cruzeiros), para reforço de dotações.
orçamentáráas consignadas ao subar.exo 1100, a saber:
Cr$

1100 -- PRESlDENCIA DA REPúBLlCA

1,00

1105 - Estado-Maior das Forças Armadas
Ot.090202.483 -- Planejamento e Coordenação do EstadoMaior das Forças Armadas
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
4.1.1.0 -- Obras Públicas
.
4.1.4.0 -- Material permanente
.

600.000'
600.000
2.500.000
1.500.000

Total

5.100.000

..

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexo 2800, a saber:

crs

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

2804 -

Recursos Sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República

1,00.

Projeto -- 2802.0S09Q313.062
4.1.2. O-Serviços em Regime de programação Espedal

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

5. 100.000-

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1975; 154'-' da Independência e 879 da.
República.
P.1't. 3'-'

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis velloso
Antonio Jorge Correa

DECRETO NQ 75.685 -

DE 2 DE MAIO DE

1975

Abre à Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacvnuü, o crédito suplementar de Cr$ 160.000,00 para reforço de dotação'
consignada no vigente Orçamento.
O Presidente da República..
usando da atribtnçá...·. :,tut..' lhe confere O artigo 81, item lII, da Constituição;
e da autorização contida no artigo 69 da Let nv 6.187, de 16 de dezembro-

de 1974,
DECRETA;

Art. 1Ç Fica aberto à Presidência da República, em favor do Oonseino
Segurança Nacional, o crédito suplementar no valor de CrS 160.000,00
(cento e sessenta mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
consignada. ao subanexo 1100, a saber:
d~

c-s
1100 1103 1103.06090202.003 -

PRESID",NG"'IA DA REPÚBLICA
Conselho de Segurança Nacional
Assessoramento Relacionado à Segurança

Nacional

1,00
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Cr$ 1,00
3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

160.003
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01'.çamentc ae subanexo 1100, a saber:

crs

111)0

1103
Atividade
3.1.1. 2
01
02

~

100

PR:8SID:itNCIA DA REPúBLICA

- Conselho de Segurança Nacional
- 1103,06090202,003
- Pessoal Militar
- Vencimentos e vantagens Fixas
- Despesas Vartáveis
.

Total

80.000
80.000

.

160.000

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

Brasília,
República.

2 de

maio

de

1975;

154Q da

Independência

e

87Q

da

ERNESTC GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis velloso

DECREn"O N9 75.686 -

DE 2 DE MAIO DE 1975

·:fwabre ao Ministério da Saúde, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1974, o crédito especial aberto pelo Decreto n9 75.127, de 23 de dezembro de 1974,

o Presidente da República,
'usando da attlbutçâo que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
-e tendo em vista o disposto no § 49, do artigo 62, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica reaberto ao Ministério da Saúde, pelo saldo apurado em
;31 de dezembro de 1974, o crédito especial de Cr$ 1.800.000,00 (um ali1l.1ãc e oitocentos mil cruzeiros), autorizado pela Lei no 6.163, de 6 de
dezembro de 1974 e aberto pelo Decreto nv 75.127, de 23 de dezembro de
lS74,

parágrafo único - A presente reabertura de crédito, em conformidade
com o disposto no artigo ,/9 da Ltl nc 6.1lJ7, de 16 de dezembro de .1.974,
passa a viger sob a seguinte forme:
Cr$

25.00 -

1,00

MINISTI:RIO DA SAÚDE

25.11 - Delegacias Federais de Saúde
2511.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Promoção,
4.1.2.0 -

Proteção e Recuperação da Saúde
Serviços em Regime de Programação E'ipecíal

.

4.2.1 .O -

Aquisição d-e- Imóveis

.

Total

..

300,000
1.500,000

--1.800,000
----
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.t.rt. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, reas disposições em contrário.

lj~~adas

Brasília,

2 de

maio de 1975;

1540

da Independência e 879 da

República.
ERNE,::TO

GEISEL

Mário Henrique simoneen
paulo de Almeida Machado
João Paulo dOi; Reis velloso

DECRETO N9 75.687 -

DE 2 DE MAIO DE 1975

Abre ao Ministério da Justiça o crédito suplementar de Cr$ 177.000,00 para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,

DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça. o crédito suplementar
nc valor de Cr$ 177.0'00,00 (cento e setenta e sete mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 2000, a sanar:
Cr$
2000 -

1,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios
2006.12693942.153 -. Defesa dos Interesses da União em Juízo
3. 1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
2006 -

Art. 29

177.000

Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

ôe anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2000, a saber:
Cr$

2000 -

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

2006 -

Mi!1istério Pub.rcc do Distrito Federal e
Territórios

Atividade 3.1.3.1 -

se-t.

1,00

2006.12693942.153

Remuneração de Serviços Pessoais......

177.000

39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

re~

879

da

vogadas as disposições em contrário,
Brasília,

República.

2 de

ERNE[:.'IO

maio

de 1975;

GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique simonsen
João Paulo dos Reis velloso

1549 da

Independência e
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DE :'. DE

M..'\IO DE 1975

Dispõe sobre o Pt oarumà 1'.'aciona! af'
Armazenagem e dá oiürac J)To'IJidências.

O Presidente da Repúblk:i,

no uso das atribuições que lhe ccnfero o artigo 81, item IH, da constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 E' criado o Programa Nacional de Armazenagem, 0 qual objetivará, precipuamente, a execução
dos seguintes subprogramas :

I -

Construção, ampliação e me-

dernízação de armazéns

€

silos C.E" di-

ferentes tipos e níveis, inclusive aquisição de equipamentos básicos;
II - Estudos e pesquisas sobre tecnologia de armazenagem;
Hf - Treinamento e formação ele
pessoal;

IV nica;
V -

prestação de assistência técFiscalização

e inspeção

de

unidades armazenadoras de produtos
agropecuários e da pesca;
VI - Subscrição. integralização e
aumento de capital de empresas do
Sistema;
VII - Integração das redes oficiais
e particulares de armazenagem.
Parágrafo único. O desdobramento do Programa Nacional de Armazenagem será elaborado pela
.
CIBRAZEM e dependerá de aprovação prévia do Conselho Nacional de
Abastecimento - CONAB.
Art. 2. 0 Compete à
Companhia
Brasileira de Armazenan.cnto - ..
CIBRAZEM:
a) traçar as diretrizes da política
de armazenagem no País;
b) coordenar e
compatibilizar a
atuação das Companhias Estaduais
de Armazéns e Silos com os objetivos da política global que for traçada;
c) promover, nos Estados que ainda não as possuam, a organização de
Companhias de Armazéns e Silos;
d) participar, minoritariamente. a
seu critério, do capital das Compa-

nhías Estaduais de Armazéns e Silos.
bem como do capital de empresas
privadas, com vistas ao seu fcrtalecí.,
mente e eficiente desempenho:
e) instituir serviço de
asslstênrâa
técnica ao setor, para atuar junto às
Companhias Estaduais e aos projetos
de interesse da iniciativa privada;
j) fiscalizar e inspecionar as unidades armazenadoras de produtos
agropecuários e de pesca;
g) examinar, à medida em que as
Companhias Estaduais de Armazéns
e Silos apresentarem estrutura e condições técnicas que permitam a ampliação de seus serviços, a conveniência de transferir àquelas Companhias,
sob forma a ser negociada, a propriedade, e o uso de suas próprias
unidades armazenadoras.

Art. 3.° Para consecução de seus
objetivos, o Programa Nacional de
Armazenagem contará com recursos
.
colocados à disposição da
CIBRAZEM, na forma da legtslaçàc
em vigor.
Art. 4.° Além das aplicações financeiras diretas de que trata o artigo
1.0, serão criadas linhas de crédito
específicas para concessão de refinanciamentos, com vistas aos objetivos constantes do inciso I do art. lo.
a entidades públicas e pl'ivedas .através de
financiamentos ou repasses
a Agentes Financeiros do Banco Central do Brasil, -ou, ainda, mediante
aplicações de recursos próprios do
Banco do Brasil S. A.
Art. 5.° O Banco Central do Brasil
colocará à disposição do Programa
recursos até o limite de Cr$ 800 milhões (oitocentos milhões de cruzeiros). destinados aos financiamentos
de que trata o artigo 4.°, contemplando a armazenagem intermediária, terminal e a nível de fazenda.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional fixará as condições
para a concessão das linhas de crédito de que trata o presente artigo.
Art. 6.0 O Conselho Nacional de
Abastecimento - CONAB baixará as
instruções que se fizerem necessárias
para a fiel execução deste Decreto,
em entendimento com O Banco Cen-
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tral do Brasil no que respeita às normas e condições que vigorarão na
execução das linhas de crédito de que
trata o artigo 4.°.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1975:
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Srmonsen.
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis

DECRETO

NQ 75.689 MAIO DE 1975

DE 2

DE

Altera o item I do artigo 44 do Decreto n9 71.727, de 17 de janeiro de
1973, que regulamentou para a Marinha a Lei WJ 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as
promoções dos Oficiais da Ativa das
Forças Armaâas,

o Presidente da República.
usando <ta atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:

Art. lQ O item I do artigo 44 do
Decreto n? 71.727. de 17 de janeiro
de 1973, que regulamentou para a
Marinha a Lei que dispõe sobre as
promoções dos Ofíc.ais da Ativa das
Forças Armadas, passa a vigorar com
a seguinte redação:

DECR.ETO N." 75.690 MAIO DE

DE

5 DE

1975

Fica autorizado o nmciotuimento ((z
Facuuiaâe de Estudos Sociais, co>n
o ou-so de Estudos Sociais, manti(la -peio. Fundação Educacional negiona( Jaraguaense, com sede ·fl<1
ci'l(dt: de Jaraguá do Sul, Estado -te
S mt fl Catarina.

o s'res.dente da República,
usando das atribuições que lhe confe,e ? aruigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com ,J artigo 47 da Lei
n." 5.54G, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-ler n.s 842, te
9 de setembro de 1969, conforme
consta do Processo GM··BSB 005 121.·
'i4 do Ministério da Educação e Cult.rra,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado O runcto .
oamento da Faculdade de EstudosSociais. com o curso de Estudos Soctats. licenciatura de 1.0 grau e plena.
habilitação em Educação Moral e Civlca, mantida pela Fundação Educa,
cíonal Regional Jaraguaense, com
sede 0<1. cidade de Jaraguá do Sul, Est ado fe Santa Catarina.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de HJ75;
154"' da Independência e e7° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.691 -

DE 5 'JE

MAIO DE 1975

"I) O Oficial que for considerado inabilitado, em definitivo,
no Curso Básico da Escola
de
Guerra Naval."

Regulamenta a Lei n° 6.009, de 'Jb dedezembro de 1973, alterada pela Lei
n° 6.085, de 15 de julho de 1974, eispondo sobre Tarifas AeropoT tiuu ias
e dá outras providencias.

Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe CClI1fere o artigo 81, item H'I, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 12, da Lei na 6.009, de 26 de
dezembro de 1973,

Brasília.
1549 da

2 de maio de 1975;
independência e 87Q da

Repúulíca ,
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo H enning

DECRETA:

Art. 1" A utilização dos aeroportos
fica sujeita às normas e condições.
estatuídas neste Decreto, . além das.
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disposições legais vigentes que lhe sejam aplicáveis.

Art. 2.° A efetiva
ut.hzação de
áreas, edifícios, instalações. equipamentos' facilidades e serviços de um
aeroporto está sujeita ao pagamento
referente aos preços que incidirem
eobre a parte utilizada.
Parágrafo único. Os preços de que
trata este artigo serão pagos à entidade responsável pela admínistruçêo
de aeroporto, e serão representados

por:

a)
tarifas aeroportuárias, aprovadas pelo Ministro da Aeronáutica.
para aplicação geral em todo o território nacional:
b) preços específicos, estabelecidos
pela entidade responsável pela administração do aeroporto.
Art. 3° As tarifas aeroportuártas a.
que se refere o artigo anterior. silo
assim denominadas e caracterizadas:
I - Tarifa de embarque - devida
pela utilização das instalações e serviços de despacho e embarque da estacão de passageiros; incide sobre o passageiro do transporte aéreo;
II - Tarifa de pouso - devida pela
utilização das áreas e serviços relacionados com as operações de pouso,
rolagem e estacionamento da aeronave, até 3 (três) horas após o pouso,
incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave;
UI - Tarifa de permanênciadevida pelo estacionamento da aeronave, além das 3 (três)
primeiras
'horas após o pouso; incide sobre o
proprietário ou explorador da aeronave;
IV - Tarifa de armazenagem e capatazia - devida pela utilização dos
serviços relativos à guarda, manuseio.
movimentação e controle da mercadoria nos armazéns de carga aérea dos
aeroportos; incide sobre o consignetárío. ou o transportador no caso de
carga aérea em trânsito;
V - Tarifa de uso das comuníeações
e dos auxilios à navegação aérea em
rota - devida pela utilização das instalações e serviços destinados a apoiar
e tornar segura a navegação aérea,
'proporcionados pelo Ministério da
Aeronáutica; incide sobre o proprtet.afio ou explorador da aeronave.
§ 10 Os valores das tarifas aeroportuárias de que trata este i,c'Cigo
serão fixados pelo Ministro da Aeronáutica, por proposta do órgão competente do Ministério da Aeronáutica

para aplicação em todo o terrttórto
nacional. Esses valores poderão ser
revistos e reajustados quando as cir
cunstâncias exigirem.
§ 20 O processamento da cobrança
das tarifas aeroportuárias fera regulado pelo Ministro da Aeronautíca
por proposta do órgão competente do
Ministério da Aeronáutica, que levara
em consideração o interesse aerouautico eo dos passageiros e usuários dos
serviços sobre os quais elas incidem.
§ 30 Salvo as isenções previstas em
lei, nenhuma pessoa física ou jurtõtca
de direito público ou privado. poderá
se eximir do pagamento das tarifas
aeroportuárias.
§ 40 A administração do aeroporto
só poderá autorizar o embarque do
passageiro ou a liberação da aeronave
ou da mercadoria transportada por
via aérea, depois de garantido .) pagamento das tarifas aeroportuàrtas
devidas.
Art. 40 A Tarifa de embarque será
cobrada do passageiro do transporte
aéreo, antes do embarque, e será
quantificada em função da categoria
do aeroporto e da natureza da viagem
(doméstica ou internacional).
Art. 50 A Tarifa de pouso será cobrada do proprietário ou explorador
da aeronave, antes da decolagem, ;:'l
será quantificada em função do peso
máximo de decolagem da aeronave,
constante de seu certificado de navegabílídade, da categoria do aeroporto e da natureza do vôo (doméstico ou
internacional) .
Parágrafo único. Exclui-se da Tarifa de pouso, o custo de utilização
das facUidades disponíveis no aeroporto para carga e descarga da aeronave.
Art. 6 0 A Tarifa de nermanencía
será cobrada do proprieátrio ou explorador da aeronave, antes da decolagem, e será quantificada em função
do peso máximo de
decolagem da
aeronave constante de seu certificado
de navegabílídade, da categoria do
aeroporto, da natureza do vôo (doméstico ou internacional) do local do
estacionamento e da duração da permanência.
Parágrafo único. A permanência
de aeronave no pátio de manobras,
deve ser limitada. ao tempo mínimo
necessário à carga
e descarga da
aeronave e ao seu preparo para o
Vôo.
I
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Art.. 7

Q

A Tarifa de

armazen!l~em

'r: capatazla será cobrada pela utíltza-

-çãc dos serviços de_ armazenagem,
guarda, movímenteçao.
manusel': e
controle da mercadone nos armazéns
'de carga do aeroporto; in~ide sobre o
consignatário da mercadorre, ou sobre
"o transportador no caso de mercadoi ia em trânsito,
§ 1) A Tarifa de armazenagt"m e
capatazia é cobrada em duas purce":'as:
a) de armazenagem,
devida pelo
armazenamento, guarda e COn~r()le úa
mercadoria em local apropriado do
'aeroporto; e
b)
de capatazía, devida pela tHüYl·
mentação e manuseio da mercadorla .
§ 2,0 A parcela referente à armazenagem será quantificada em função
'cio valor CIF; da natureza da mercadoria e do tempo de armazenamento e será progressivamente crescente,
'Com o perfodo que a mercadoria permanecer no local apropriado do aeroporto.
§ 3° A parcela referente à caJlata-·
aía será quantificada em tunção do
peso e natureza da mercadoria, e será
devida por toda e qualquer merc::,tdoria movimentada no local apropriado
do aeroporto.
§ 4° O local apropriado do ?-ero·
porto, a que se referem ,os paragrafos anteriores. destinada: as. mercadorias transportadas por vra aérea, compreende áreas cobertas e desco?e~ta'5
do aeroporto, especialmente delímftadas para o armazenamento. guarda.
movimentação e controle . das mer-cadorras. Tal conjunto de areas constitui .0 terminal de carga aérea do
aeroporto.
Art 8° Toda mercadoria que cbegue ;'0 aeroporto por via aérea. bem
'como a que se destine a s~r transportada por via aérea, devera ser re-cebida. manuseada, armazenadn je
controlada no recinto do terminal de
carga aérea do aeroporto.
§ 1" Considera-se também
COUtO
mercadoria, para efeito deste artigo,
a aeronave importada e que chegue
ao aeroporto como carga transportada ou em vôo.
§ 2<) Não será permitido Instajur
armazéns de carga aérea fora da área
do terminal, estabelecida pela administração do aeroporto,
Art. 9° A Tarifa de uso das c0t}w··
meações e auxílios à navegaçao aérea
em rota será cobrada do propríetàrlo

13.

ou explorador da aeronave antes de

ríecolagem quantificada em Iunçào do
peso máximo de decolagem da wer-i .

nave, constante do certificado da navegabilídade, da natureza do vôo tdoméstíco ou internacional) e da distância sobrevoada pela aeronave, antes
do pouso.
Parágrafo único, O sobrevôo do
espaço aéreo brasileiro, sem pouso no
território nacional, com o efetive
apoio das facilidades e auxílios à nnvegacâo aérea do Ministério da Aeronáutica, ou de órgãos devidamente
credenciados, implicará no pagamento da Tarifa de uso das comunicações
e dos auxílios à navegação aérea em
rota.
Art. 10. Os preços específicos a
que 53 refere a letra "b' do parágrafo
único do artigo 2°, deste Decreto, serão os preços mínimos cobrados (ias
usuários, pela utilização de áreas edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços dos aeroportos, não
abrangidos pelas tarifas aeroportuarias, incidem sobre os usuários dos
mesmos.
§ 1" As utilizações previstas nesse
artigo serão objeto de contrato. negociado entre as partes, no qual o
preço de arrendamento não poderá.
ser inferior ao preço específico catabelecido.
§ 2<"1 Os preços específicos
serão
reajustados, 'anualmente, segundo os
índices
de correção monetária dos
aluguéis de imóveis não residenciais,
Art. 11. A utilização
de áreas
essenciais destinadas aos serviços das
empresas de transporte aéreo ou dos
proprietários ou exploradores de aeronaves, terá como retribuição o pagamento do preço específico referido
neste Decreto.
§ 1'" Para efeito deste artigo, entende-se como áreas
essenciais D,S
destinadas à instalação de serviços
próprios de apoio às operações aéreas
em curso nos aeroportos e necessárias
para:
a)
despacho de aerona ves. passageiros e bagagens;
b) recebimento
e despacho de
mercadorias transportadas por via
aérea;
c) manutenção de aeronaves próprias e equipamentos correlatos ;
d). carga e descarga de aeronaves
próprias;
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e)
comtssarra, telecomunicações e
meteorologia, quando de uso próprio;
f) venda de passagens, quando feitas diretamente pelo transportador; e
(l)

administração dos serviços HIU-

merados nas letras antertorea.
§ 2° Qualquer dos
serviços mencionados no parágrafo anterior. poderá ser operado em "pool: pelos
transportadores, proprietários e exploradores de aeronaves, ou por empresa
por eles constituída com a finalidade
de prestar tais serviços.
Art. 12. A entidade responsável
pela administração do aeroporto negociará com o transportador, o proprietário ou explorador da aeronave,
o preço que for conveniente. sempre
que qualquer deles desejar utilizar o
aeroporto:
I - Para atividade comercial, não
vinculada à operação das próprias
aeronaves;
H - Para a instalação de serviços
próprios que não sejam indispensáveis
para apoiar a operação aérea em curso no aeroporto e que possam ser
instalados fora da área do aeroporto; e
IH Quando a área pretendida
for superior à área essencial para
execução dos mencionados no § 1" do
artigo anterior.
Art. 13. Salvo as isenções previstas neste 'Decreto, nenhuma pessoa
física ou jurídica, de direito público
ou privado, poderá utilizar áreas, edifícios, instalações, equipamentos, fa-.
cílidades e serviços do aeroporto, sem
que, previamente,
tenha celebrado
contrato de utflízação com a entidade
responsável pela administração do
aeroporto.
Art. 14. Os recursos provenientes
do pagamento das tarifas aeropor-.
tuértas. dos preços específicos e das
multas contratuais, correção monetária e juros, constituirão receita:
I - do Fundo Aeroviário. quando
se tratar de:
a) tarifas aeroportuárias e preços
específicos arrecadados nos aeroportos administrados, diretamente ou mediante convênio, pelo Ministério da
Aeronáutica;
b) tarifa de uso das comunícaçôes
e dos auxílios à navegação aérea em
rota. qualquer que seja o órgão, -nüdade ou aeroporto arrecadador.
II - da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária .

EXECUTIVO

INFRAERO e de suas Subsidiárias,
exceto as relativas ao uso das comunicações e auxílio à navegação aérea
em rota.
Art. 15. O atraso no pagamento
das tarifas aeroportuárias depois de
efetuada a cobrança,
acarretará a
aplicação cumulativa, por
quem de
direito, das seguintes sanções:
I - após trinta (3D) dias - cobrança pelo órgão ou entidade responsável
pela administração do aeroporto, (te
correção monetária e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, en·quanto durar o atraso;
II - após 120 (cento e vinte) dias
- suspensão da concessão ou autorização' pelo Ministro da Aeronáutica,
mediante comunicação do órgão cu
entidade responsável pela admínistração do aeroporto;
III - após 180 (cento e oitenta)
dias - cancelamento sumário da concessão ou autorização, pelo .Mínístao
da Aeronáutica, mediante comunicação do órgão ou entidade responsável pela administração do aeroporto.
Art. 16. O atraso no pagamento
dos preços especitícos acarretara as
sanções previstas nos respectivos contratos de utãüzaçao .
Art. 17. Estão isentos do pagamento:
I -

Da Tarifa de embarque:
passageiros de aeronaves militares e de aeronaves públicas brasileiras da Administração Federal
Díreta ;
b) os passageiros de aeronave em
vôo de retorno por motivos uc ordem
técnica ou meteorológica ou, ainda,
em caso de acidente, por ocasião do
reembarque;
C)
os passageiros em trânsito;
d) os passageiros de menos de 2
(dois) anos de idade;
e)
os inspetores de Avíaçào Civil,
quando no exercício de suas tunçóes,
'-!j~ os passageiros das
aeronaves
militares ou públicas estrangeiras,
quando em atendimento à recíproctdade de tratamento;
g) os passageiros, quando convictadados do Governo brasileiro.
II - Da Tarifa de pouso
a) as aeronaves
militares e as
aeronaves públicas brasrleíras da
Administração Federal Direta;
a)

. os
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b) as aeronaves em vôo de expe .
rrência ou de instrução;
c) as aeronaves em vôo de retorno
por motivo de ordem técnica ou meteorológica;
d) as aeronaves militares
ou pú
blícas estrangeiras. quando em aten .
dímentc à reciprocidade
de tratamento.
HI ~ Da Tarifa de permanência.
a) as aeronaves
militares e as
aeronaves públicas brasileiras da
Adrmnístração Federal Direta;
b) as aeronaves militares e vúbl1··
cas estranegiras, quando em atendimentos à reciprocidade de tratamento:
C) as demais aeronaves
1. por motivo de ordem meterotcgtca, pelo prazo do impedimento;
2. em caso de acidente, pelo prazo
que durar a investigação do acidente;
3. em caso de estacionamento P-1l1
áreas arrendadas pelo
proprietário
ou explorador da aeronave.
IV - Da Tarifa de armazenagem
e capatazía:
U)
as mercadorias e materiais destinados a entidades privadas ou públicas da Administração Federal DIreta ou Indireta, quando ocorrerem
circunstâncias criadas pelo Governo
Pederal, por motivos independentes
da vontade dos destinatários: por
prazo inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo da isenção
do Ministro da Aeronáutica;
b) as mercadorias e materiais uextdnados a serviços necessários à Sí::gurança nacional ou por comprovada
exigência do bem comum: por prazo
inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo da isenção do ~V11
uístro da Aeronáutica;
V - Da Tarifa de uso das comunicações e dos auxílios à navegação
aérea em rota:
a) as aeronaves
rmlitares e as
aeronaves públicas brasileiras da
Administração Federal Direta;
b) as aeronaves em vôo de experiência ou de instrução;

c) as aeronaves em vôo de retorno
por motívo. de ordem técnica ou me-

teorológíca;

d) as aeronaves militares e púohces estrangeiras; quando ematenclimenta à reciprocidade de tratamen-

\0.

VI - Do preço específico:
- as áreas para execução dos Serviços Federais de proteção ao vôo, de
controle e fiscalização das atividades
da aviação civil e os da polícia Iederal, alfândega,
saúde publica f:
defesa sanitária vegetal e animal.
§ F Para os fins
deste artigo.
considera-se como passageiro em
trânsito aquele que desembarca em
aeroporto intermediário para reembarcar, na mesma aeronave ou em
outra aeronave em vôo de conexao,
em prosseguimento à mesma viagem,
constante do respectivo bilhete de
passagem.
§ :'P Considera-se vôo de retorne,
para fins deste artigo, o regresso de
uma aeronave, ao ponto de parttda
ou a um aeroporto de alternativa, por
motivo de ordem técnica ou meteorológica.
§ ~" A reciprocidade de tratamento em relação às aeronaves militares
ou públicas estrangeiras e seus cessageíros, de qúe tratam os incisos I,
H, IH e V, deste artigo, será estabelecida pelo Ministro da Aeronáutica,
com audiência do Ministério das Relações Exteriores, quando for o caso,
e atingirá somente as aeronaves de
bandeira de pais que conceda idêntica
isenção às aeronaves militares ou rúbllcas brasileiras e seus passageiros.

Art. 18. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário c,
em especial, o Decreto n- 62.105. de
11 de janeiro de 1968.
Brasília, 5 de maio de 1975;
154. 0 da Independência e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira
J. Araripe Macedo

Azeredo

da
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DECRETO NQ 7:L62:': -

EXECUTIVO

DE

6

DE MAIO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e tronstormoçõo de cargos para Categorias Fum-.
cicmais dos Grupos Artesanato, Serviços AUXiliares, Outras Atividades·
de Nível Superior, Outras Atinuiaâes de NíveJl Media, Serviços Jurídicos
e Sertxços de Transpci te Gíicuü e Portaria, do Quadro Permanente da
UntveJszctade Feaertü rte Sas.ta Maria, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e VIII, da
Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 8Q e 99 da Lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASP2,178. de 1975,
DECP.Elli:

Art. 19 São .ransnortos e transformados, na forma do Anexo I, para.
as Categorias Funcionais Artífice de Mecânica, Artífice de Eâetríciôade e
Comunicações, Artiríce de Carpmta.rta e Marcenaria e Artífice à0 Artes
Gráficas do Grupo-Artesanato; Agente Administrativo e Datüograrn do
Grupo-Serviços Auxiliares; Enteruis.íro, Odontólogo, Engenheiro, Técnica
de Administração e Contador do (T1''',,; pc Outras Atividades de Nível Superior;
Anaílíar ce Enfermagem, .récruco em Radiologia. Técnico de Laboratório,
Auxiliar Operacional de zervíços Diversos, Agente de Atividades Agropecoarias. Agente áe Serviço IH' ;~;ngenharia. Desenhista, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de Cínefotografía e Microfilmagem, 'I'éctüco de Contabilidade e Teletontsta do Grupo outras Atividades de Nível
Médio; Motorista Oficial e Agente de Portaria do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal
de Santa Maria, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam os Decretos ue estruturação dos referidos Grupos com
as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo 11.
deste Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam rncluídos no Quadro Suplementar na Universidade Federal de Santa Marta,
na forma, do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3. Ficam ext.mtos f sunnmídos do' Quadro de Pessoal e Tabela
de Gratificação pela Represantaçâc de Gabinete da universidade Federal
de Santa Maria, os cargos, funções e encargos de Gabinete, relacionados,
no Anexo IV deste Decreto.
Art. 49 O órgão de pessoal apostalará os titulas dos funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. go A partir da data da publícaçâo deste Decreto, cessará, aato
mátdcamente, o pagamento, aos tur.cíonártos Incruídos no novo Plano ce
Classificação de Cargos na forma dos Anexos I e II deste Decreto, na.">
gratificações referentes ao regime de tempo integral e dedicação excrusí'la.
e ao serviço extraordinário a este vinculado, e de quaisquer outras rem .
buições que, porventura, venham sendo percebidas pelos retertdos runctonárlos a qualquer titulo e sob Qualquer forma, ressalvados, apenas, o sa-·
Iárto -famfüa e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§ tv Da rmportãncia relativa ao pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da ímptantaçao.
do plano de Classificação de Ca.gos, serão seduzidas as parcelas rerauvas
às gratificações, vantagens e outras retribuições de que trata este artigo;
porventura percebidas pelo funcíonárío, desde aquela data até a da punn .
cação deste Decreto.
§ 29 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes ooscargos, atingidos pela transposição aLI transformação, só poderão perceberas gratificações e indenizações específrcadas no Anexo II do Decreto-lei numero 1.341, de 22 de agosto oe 1::h4, observados as deríníções, bases de aon .
cessão e regulamentação pertinentes.
0
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Art. 6Q OS funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela a que poderiam. ortgma'mente. concorrer são mantidos no Quadro

de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria na forma do Anexo
V deste Decreto.
Art. 79 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas taíxas
grartuaís indicadas na reiU(;àc nominal constante do Anexo II vigorarão
a partir de 1Q de novembro de H;74. ccrrendo a despesa respectiva à comia

dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Santa
Maria.
Art. 8.<' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1975; Jb4<; da Independência e 879 da Repúbnca..
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
Elcio coeta Couto

O anexo mencionado no art. Iv foi publicado no D.O. de 8-5-75.
DECRETO N'·) 75. 68~'; -

DE,

6

DE MAIO

DE

1975

Dispõe sobre a transformação de CeLJ çoe em comissão e Junções gratijicadas,.
em junções integrantes das cuteçoríae Direção Intermediária e /Lssistencia Intermcéiuría, (.'·0 G11.,j/pc·-Direção e Assistência Ltitermeiiiúriue
do Q1tadro Permanente da Unirereidaâe Federal de Santa Mariu.
j

O

Presidente da República,

useuco da atrtbulção que lhe contere C artigo 81, item lII, da Constttulçao,
e tendo em vista C' disposto ":!C artigo 7°, da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o. que consta do processo número 2200-75 DASP,
DECRE'fA:

Art. Ic São transformados, 11& forma do Anexo I, em funções mtegt antes das Categnnas Direção Intermedíárta e Assistência Intermediária
do Grupo Direção e Assístêncía Intermediárias, do. Quadro Permaüênce
d':l, Universidade Federal de Santa Maria, os cargos em comissão e funções.
gratmcadas constantes de mesmo Anexo.
Arb , 2'~ As funções gratlftcacas e os cargos em comissão relacionadosnu Anexo fi], rtcam suprimidos para o fim de compensar a despesa (tecorrente da execução deste Decreto.
Art. 3'~ A cransf-irmação e supressão previstas, respectivamente, nos
artigos 19 e 29 deste Decreto somente se etetdvarãc com a publicação dosatos de provimento das funções constantes da "Sltuacâc Neva" do Ana-o t ,
Art. 49 A universíctade Federal de Santa 1vLt! iit uev-ré adotar 0"'0vidêncías no sentido de ser anaptauc o respectivo Regimento à "Situaçao
Nova" constante do Anexo r, . .ibservadaa as normas legais e regulamentarcs pertínentes .
Art. 5'-? As despesas decorrcntru da aplícaçâo deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprtos da Universidade Federal de
Santa Maria.
Art. 6Q Este Decreto entrará em.. vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 6 àE mato de 1975; 1549 ca mdependêncla e 879 da Repúbltce .
ERNESTO GEISEl,

Ney Braga
Elcio Costa Couto

o

anexo mencionado no arb . 1'? foi publicado no D.O. de 8-5-75.
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6 DE

DECRETO

N.O 75.695 MAIO DE 197.'5

MAIO DE 1975

Renova por 10 (dez) anos, a oonceesoo
outorgada à Rádio Pioneira de '1'e-

resina Ltda., para executar sermço
de radiodifusão sonora em onda rné-

di:.t de tmünto regional na Cidade de
Teresina, Estado do Piaui.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 8.'-', item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei n." 5.785, de 23 de junho de

1972, e tendo em vista o que consta

do Processo

Me n." 12.762-73,

DECRETA;

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n," 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.~
do Decreto D.O 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 1.0 de novembro de 1973, a concessão outorgada pelo Decreto n.s 507,
de 16 de janeiro de 1962, publicado no
Diário Oficial da União da mesma data, à Rádio
Pioneira de Teresina
Ltda.. para executar na Cidade de
Teresina. Estado do Piaui, sem direito de exctusrvídade, serviço de radíom-usâo sonora em onda média de
âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço PÚblico,
cuja outorga é renovada pelo pres . mtc
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Te lecomunicaçôes, leis subseqüentes e seus 1'8"
gulamentoa e, cumulativamente. com
as cláusulas aprovadas pelo Decret-o
n." 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional (ll'
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas se··
gunco as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor r-a. data «e sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 19'75;
154.° da Independência e 87.° da
República.

DE

6

D"E.

Re-nova P01' 10 (dez) anos a
concessdc outorgada à Sociedade Rád"icl
Guaruió: Luta., para executar serviço de radiodifusão sonora em:)nân.
-méaio de amoito regional, na Cidade de Fl<Jrianópolis, Estado de
SJ,nta Catm 1na.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com n
artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei n." 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n.? 8.587-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acorde.
com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do Decreto n.v 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos
a partir de 1.0 de novembro de 1973,
a concessão outorgada pelo Decreto
n." 19.809, de 15 de outubro de 1945.
publicado no Diário Oficial da União
de 26 subseqüente, à Sociedade Rádio
Guarujá Ltda., para executar na Cidade de Florianópolis, Estado de San
ta Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional.
S 1.°·A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de oonformtda
de com o Código Brasileiro de 'I'eleco-.
munícações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n.? 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação. bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às caracteristicas estabelecidas.
Art. 2~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.? da
República.

*

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

Euclides Quandt de Oliveira
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Renova por 10 (dez) anos a ooncessõo
outorgada à Sociedade Rádio Gtutruiâ utaa., para executar serviço -de

DECRETO N° '75.697 ~
MAIO DE 1975

DE-

6

DE

Aprova padrões de identidade e qualidade para o sal destinado ao coesamo humano.

rad1odtfusáo sonora em onda curta
na Cidade àe Forianópolis, EStado
ele Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 8.", item XV, letra "a", ela
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei n." 5.785, de 23 de Junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n.« 10.470-73,
DECRETA:

Art. 1,0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, §. 3.", da LeI número
4; 117, de 27 de agosto de 1962, e artigo
2." do Decreto n." 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a
partir de 1.° de novembro de 1973, a
concessão outorgada pelo Decreto nv
38.569, de 14 de janeiro de 1956, publicado no Diário Oficial da União de
21 subseqüente, à Sociedade Rádio
Guarujá LVia para executar na. Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda curta.
§ 1.0 A execução do serviço público;
cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n,« 71. 825, de 8 de fevereiro de 19'13,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2." O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnícas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, nem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 6 de maio de 1975;
154~". da Independêncla- e
87.° da
Repúbllca.
ERNES'I'O GEISEL

Euclides -Quandt de Oliveira"

O Presidente da República,
no uso das atribuições que me COIlfere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
10 artigo 28,
do Decreto-lei nc 986,
de 2t de outubro de 1969,
DECRETA;

Art. 1° Ficam aprovados os diversos padrões de identidade e qualidade
estabelecidos pela Comissão Nacional
de Normas e Padrões para Alimentos,
do Ministério da Saúde, para o sal
destinado ao consumo humano.
Art. 2° Para efeito deste Decreto,
entende-se como sal o cloreto de sôdia cristalizado
extraído de fontes:

naturais.

Art . 30

.

O sal será classificado, de

acordo com a sua composíçâo, como;
I - sal comum, compreendendo,
a) sal tipo I;
b)
sal tipo II;
II - sal refinado, compreendendo:
a) sal refinado extra;
b) sal refinado;
c)
sal refinado úmido.

parágrafo único. O sal comum,
quanto às suas caractenstícascgranulométrícas, será classificado como:
a) sal grosso;
b) sal peneirado;
c) sal triturado;
d) sal moído.
Art. 4" O sal, quanto a sua C()lUposição, deverá obedecer aos limites
quantitativos fixados
no Anexo Il
deste Decreto,
Art. 5° O sal obedecerá às seguintes características granulométricas:
I - o sal grosso, sem especiricacôes
granulométricas:
li - o sal peneirado, retenção máxima de 5% (cinco por cento) na peneira ~ll? 4 (quatro) com 4,76 mm
(quatro inteiros, setenta e seis centésimos de mtlímetros) de abertura:
111 ~ o sal triturado, retenção máxtme de 5% (cinco por cento) na

14il
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peneira n- 7 (sete), com 2,83mm (dois
inteiros e oitenta e três centésimos de
milímetros) de abertura;
IV - o sal moído, retenção máxtma
de 5% (cinco por cento) na peneira
n" 18 (dezoito), com 1,OOmm (um mntmetro) de abertura.
Parágrafo único. O sal refinado de
todos os tipos obedecerá à retenção
máxima de 5% (cinco por cento) TJ8
peneira n° 20 (vinte), com O,84mm
(oitenta e quatro centésimos de rrülímetros) de abertura, e à retenção de
90% (noventa por cento) na peneira
número 140 (cento e quarenta), com
O,105mm (cento e cinco milésimos de
milímetros) de abertura.
Art. 6° O sal obedecerá aos aegumtes critérios de qualidade:
I - apresentar-se sob a forma de
cristais brancos, com granulação uniforme, própria à respectiva classificação, devedendo ser inodoro e ter :.~a.
bar salino-salgado próprio;
II - estar isento de sujidades, mícrcorgentsmoa patogênicos e outras
impurezas capazes de provocar alterações do alimento ou que indiquem
emprego de uma tecnologia inadequada.

Art. 7° Poderão ser utilizados no
salas aditivos intencionais constantes
do Anexo r, deste Decreto, obedecidos
os limites nele fixados, e outros que
vierem a ser autorizados por Resolução da Comissão Nacional de Normas
e Padrões para Alimentos.
Art. 8° No sal serão tolerados os
seguintes aditivos incidentais:
I - Contamlnantes minerais - os
previstos no Anexo I, deste Decrete,
até os limites indicados.
II - Outros contaminantes, orgânicos ou minerais, estranhos à sua
composição normal, desde que não
afetem' à saúde humana, até que os
respectivos limites venham a ser fixados pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos.
Art. 9° Para a purificação do sal
destinado ao consumo humano serão
obedecidos os requisitos de higiene
estabelecidos para os alimentos em
geral.
Parágrafo único, O sal não poderá conter gérmens patogênicos nem
substâncias tóxicas elaboradas ri'!I,'
microorganismos, em quantidade que
possa tornar-se nociva à saúde huma-

na.

Art. 10. O sal será comercialtzado
em embalagens com os conteúdos liquidos expressos em conformidade
com a legislação federal pertinente.
Art. 11. O sal será designado de
acordo com a respectiva classificação.
Parágrafo único. O sal refinado
extra e o sal refinado quando adicionados de antiumectantes poderão ser
designados como "Sal de Mesa".
Art. 12, O material empregado no
acondicionamento do sal terá a capacidade de proteger as suas caractertstícas, com resistência sufic1ente ao
manuseio, adotado sistema automãtíeo e inviolável de fechamento, a
fim de evitar a sua eontamínecão
e/ou alteração posterior, inclusive não
transmitdr-Ihe nenhum de seus componentes.
Art. 13. Na rotulagem do sal, além
do atendimento às normas legara e
regulamentares vigentes, deverão ser
feitas as indicações correspondentes a
classificação.
Art. 14. Para fins de controle sanitário o plano geral de amostragem
do sal será o adotado pelo Laboratório
Central de Controle de Drogas, Medicamentos e Alimentos em conforroidade com as normas recomendadas
pela Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alime;ntos.
Art. 15. As determinações analíticas necessárias para comprovacão do
padrão' de identidade e qualidade do
sal. serão as indicadas abaixo, obedecidas as técnicas recomendadas pelo
Laboratório Central de Controle de
Drogas, Medicamentos e Alimentos:
1) Determinação granulométríca
2) Umidade a 150°C
3) Insolúveis em água, calcinados
4) Cálcio, como (Ca)
5) Magnésio, como (Mg)
6) Sulfato, como (S04)
7.> Exame microscópico
8) Exame microbiológico
9) Eventuais
Art. 16. Durante o prazo de 2
(dois) anos, a contar da vigência deste Decreto, serão considerados subpadróes aprovados para a entrega ao
consumo e a exposição
venda, os
diferentes tipos de sal que apresentem
características próximas às estabelecidas no Anexo II deste Decreto, úevendo ser remetidas cópias dos reapectivos laudos de análise de controle
Comissão Nacional de Normas e
Padrões, para Alimentos, como suhsíà

à
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dio à revisão e atualização dos padrões ora estabelecidos.
Parágrafo único. O sal exposto
venda nas condições mencionadas
neste artigo, será designado como
"Sal Comum", seguido da índícaçáo
"Não Padronizado", com letras da
mesma cor e tamanho.
Art, 17, Os diferentes
üpos de
sal- refinados e moídos, obedecerão ac
teOr de iodo fixado na legislação sanitária pertinente.
Art. 18. A exposição à venda e
a entrega ao consumo do sal. com
inobservância do disposto neste Decreto, configurará infração eannárla,
prevista no Decreto-lei n- 785, de aõ
de -agosto de 1969, a ser apurada em
processo administrativo, ex vt dv an1so 32, do Decreto-lei n- 986, de 21 de
outubro de 1969.
IIrt. 19. Compete ao Mínístéríc do
saúde, com a cooperação do Ministério da Indústria e do Comércio,
inclusive através da celebração de
-onvênios, adotar normas para a fixação dos padrões de Identidade e
qualidade para o sal destinado ao
consumo humano.
Al't. 20. :a: concedido o prazo de 1
(um) ano para obrigatoriedade da
adoção dos padrões de identidade e
qualidade ora aprovados.
Parágrafo único. Excetua-se do
prazo previsto neste artigo, o disposto no parágrafo único do artigo go,
cuja observância é obrigatória a partir da vigência deste Decreto.
Art. 21. Ficam mantidas, com a
ressalva do disposto no artigo 16. as
"Resoluçôes da Comissão Executiva do
Sal relativas aos padrões de identidade e qualidade do sal destinado ao
consumo humano, pelo prazo de 1
(um) ano, findo o qual deverá aquele
órgão ajustar-se às normas deste Decreto.
Art. 22. Este Decreto entrará em
vigor na date, de SUa publicação.
Art. 23. Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1975;
154.1) da Independência e 87.0 da
República.
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DECRETO

N9

75.698 1975

DE 6 DE

MAIO DE

à

ERNESTo GEISEL

Paulo de Almeida Machado
Paulo Vieira Belotti

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O .. de 7
de mato de 1975.

Fixa para 1975 os efetivos dos Oficiais
dos Quadros
Complementares de
Oficiais da Marinha, criados, pelo
Decreto-lei ns 610, de 4 de junho

de 1969.

O Presidente da RepúblIca
usando da atribuição que lhe confere
c artigo 81, item IH. da Constituição.
e, de acordo com o § 19, do artigo
69 do Decretc-Ieí nv 610. de 4 de junho de 1969,
DECRE'l'A:

A-rt.

1Q

Flca·m fixados para 1975

os efetivos dos Oficiais dos QuadroS
Complementares de Oficlais da Marinha, abaixo indicados:

ouaaro Complementar do Corpo da
Armada -

(QC-CA)

Capítâes-de-Pragatg

1

Capitâes-de-Corvata

5

Capítães-q'enentes
Primeiros-Tenentes
Segundos-Tenentes
da Iteserva)

(Oficiais

20
80
250

Quadro Complementar do Corpo de
Fuzlleiros Navais (QC-CFN)

Capítães-de-Pragata
_ .
Capitães-de-Corveta
.
Capitães-T-enentes
Primeiros-Tenentes
.
Segundos-Tenentes (Oficiais da
Reserva)

1

2
20
55

100

Quadro Complementar do Corpo de
Engenheiros e Técnicos Navais
(QC-CETN)

Capttães-de-Pragata ..
Capítães-de-Cor-eeta ..
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes .,
,....
Segundos-Tenentes (Oficiais da
Reserva) . _. , _. . . . .

1
3
5
40
tIS

Quadro Complementar do Corpo de
Intendentes da Ma1inha (QC -CIM)

Capltães-de-Pragata
_
Capitães-de-Corveta
_
Capitães-Tenentes
Primeiros-Tenentes
SegundOS-Tenentes (Oficiais da
Re.serva) '...................

1
4
20
45
90
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Art. 21" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de maio de 1975,;
1549 da Independência e 87q da

República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

DECRETO N.o 75.699 -

DE () DE

MAIO DE 1975

Promulga a Convenção de Berna pa-

ra a Proteção das Obras Literárias
e Artísticas, de 9 'de setembro de
l886, revzsta em Paris, a 24 de julho de

1971.

o Presidente da República,
havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legíslativo n," 94,
de 4 de dezembro de 1974, a Convenção de Berna para a Proteção das
Obras Literárias e Artísticas, concluída a 9 de setembro de 1886 e revista
em Paris, a 24 de julho de 1971;

E havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, em 20
de abril de 1975;
DECRETA:

que a Convenção, apensa por cópia
ao presente Decreto, seja executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Bras1l1a, 6 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco

suoeua

Azeredo

da

A convenção mencionada .no presente decreto foi publicada no D. O.
de 9-5-75,

DECRETO NQ 75.700,
DE. 1975

DE

7

DE MAIO

Estabelece área de proteção para
fontes de água mineral

O Presidente da República,
usando da· atríbutçâo que lhe confere o artigo 81, item UI" da Constá-

tuição, e nos termos do artigo 12 dq
Decreto-lei nc 7.841, de 8 de agosto
de 1945 (Código de Aguas Minerais),
DECRETA:

Art. 19. Fica estabelecida uma
área de proteção de dezessete hectares quarenta e sete ares e vinte
centiares (17,4720 ha) , para as fontes de água mineral situadas no Município de São Lourenço.. Estado de
Minas Gerais, a que se refere o Manifesto de Mina registrado sob número 140, em 28 de setembro de 1935,
tendo por titular a Empresa de Aguas
São Lourenço S. A.
Parágrafo umco, A mencionada'
área de proteção é delímítada por um
polígono irregular que tem um véruce no canto noroeste (NW) da ponte
de concreto armado sobre o Rio Verde, que liga a Cidade de São Leurenço, pela-Rua Daniel de Carvalhocà
Estação da Rede Mineira de Viação·
Centro-Oeste; e os lados a partir
desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sessenta e
sete metros e oitenta centímetros ...
(67,SOm), oitenta e seis' graus. e cínquenta e quatro minutos sudoeste ..
(86954' SW); quarenta e sete metros
(47m) , quarenta e sete graus e cínquente e cinco minutos noroeste ...
(471,155' NW); trezentos e noventa e
sete metros e oitenta centímetros ..
(397,80m), trinta graus e trinta e seis
minutos noroeste (30936' NW)' cínquenta metros (50m), dezenove graus
e trinta e sete minutos noroeste ., ..
(19937' NW); cento e sessenta e nove
metros e vinte centímetros (169,ZOm),
vinte e seis graus e vinte e três minutos nordeste. (26923' NE); setenta
e nove metros e quinze centímetros
(79,15m), setenta e nove graus e dezessete minutos nordeste (7901 T NE);
cento e dezesseís-metros e oitenta centímetros (116;80m), cínquenta e três
graus e cínquenta e cinco minutos
nordeste (53955'. NE); cento e noventa e quatro metros e oitenta centímetros (194,80m), oitenta e cinco
graus e trinta ê: seis minutos 1'01'deste (85936' NE); cem metros .... ,.
(100m), cínquenta e cinco graus e
trinta e quatro minutos sudeste ..•.
(55934' SE); quarenta e oito metros
e oitenta centímetros (48,aOm), quatro graus e vinte e três minutos sudoeste (04923' SW); 'cento e sessenta,
e oito metros e dez centímetros ....
(168,lOm), sessenta graus e· dezesseis
minutos sudoeste (60916' SW); cento e
vinte e dois metros e setenta centímetros (122,70m), vinte e três graus'
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e vinte e 'Seis 'minutos sudoeste ....
(23926' SW); trezentos e sessenta e
seis metros (366m), trinta e _quatro
minutos sudoeste (34' SW) ,
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

2.973-35) .

Brasília, 7 de-maio de 1975; 1549 da
Independência e ·879 da República.
ERNESTO' GEISEL

Shtgeaki Ueki.

DECRETO N° 75.701 MAIO DE 1975

DE

7

DE

EXJroUXIVO

vaçãc do Departamento -Nacional de
Aguas e 'Energia Elétrica, --,----,. DN AEE .
Art. 4°, Os bens e tnstaracõesaüngídos pela encampação estão sujeitos
ao regime instituído pelo Decreto-lei
n- 1.383, de 26 de dezembro de ,1974.

Art, 5°. Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revogadas as diEposiçõesenf :contrário.
Brasflía, 7 de maio de 1975;
154° da Independência e 87° da
República,
ERNESTO GEISEL

Encampa bens e instalaçôes (jue constituem a usino: termelétrícà
do
Porto e :0: .ustna diesel, ambas' situadas em Pelotas e de propriedade da
ODmpanhitt Pelotense de Eletricidade .~ CPE.

o Presidente da República:
usando de atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição
e tendo em Vista o díspcsto no artigo 167, do Decreto n- 24.643, de ~O
de' julho 'de 1934, e o que consta do
Processo MME 601.298-,75,
DECRETA:

Art , '1°. Ficam encampados os bens
e' instalações_que. constttuem a, usina termelétríca do Porto .e os grupos
geradores que funcionam em 50 (cinqüenta) .Hertz, -da usina díesel.vambas de propriedade' da
Companhia
Pelotense de Eletricidade . ----:- CPE, J'Jcerísadescno Município .de Pelotas,
no Estado do Rio .Grande do Sul.
Art. 2°. E' atribuída u Centr ats
Elétricas Brasileiras S.A. - .
ELETltOBRAS,
competência para
promover os atos necessários à oxecuçâov.dorpresente Decreto.
Parágrafo único. AJ:, despesas de-.
correntes.' da . . encámpaçãc a que se
refere o 'artigo '1° .correrão "à conta
dos recursos previstos m~ Lei número 5.655, de 20. de mato de 1971" .alterada pelo Decreto-lei n.v 1.383, .de
26 de dezembro -de 1974.
Art. 3.0·A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - "ELE'rROBRAS ajustarát corn' a Companhia Pelotense de Eletricidade -'-CPE, o pagamento da indenização legal, com base
em avaliação procedida, com a apro-
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Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.702
MAIO DE 1975

DE

7

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e' t.etrae

Nossa Senhora de Sínn, manuaa
pela Fundação Cultural Campanha
da Princesa, com sede na· cidade de
-Campanha; BstadodeMinas ·derciis.
O

presidente da República

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da COnstituição, de acordo, com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei' n«
842, de 9 de setembro de 1969. conforme consta do Processo número
259_.859-72 do Ministério da Educação e Cultura,
- DECRETA:

Art. 1°. Fica autorizado, o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras NOssa Senhora do
Sion, com os' cursos .de História, de
Geografia, de Letras, Iíceno.atura
plena, habilitações . em .PortuguêsFrancês e Português- Inglês, e de -Pedagogía, licenciatura plena, habilitações em Administração gsco-ar e em
Magistério de Discíplínas Pedagógi-
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cas do Ensino de 2° grau, mantida.
pela Fundação Cultural Campanha
da Princesa, com sede na cidade de
Campanha, Estado de Minas Gerais.
Art . 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evoga.das âs disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio dEJ ] 975;
154' da Independência e 87" da

EXECUTIVO

vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 7 de maio de 1975;
154<1 da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

Elcio Costa Couto

DECRETO NQ 75.704
MAIO DE

República.

ERNESTO GEISEL

o coeficiente de atualização 11tO-

Fixa

Ney Braga

DE 8 DE

1975

netâria previsto na Lei n" 6 .205, de
29 de abril de 1975, e dá outras 1Jro-oiõéncías,

DECRETO N° 75.703 __

o

DJ~

7

DE

MAIO DE lnS

Restabelece cargo suprimido pelo Decreto n° 4'1.766, de 30 de outubro de
1953, e da outras 1,rOvidênctas.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da. Constíbuição
e tendo em vista o ôcórdâo proferido pelo Tribunal Federal de Recui·sos nos autos da Apelação Cível número 27.325 - Guanabara, e o que
consta do Processo n'' :2 .108-75 . do
DAS?,

DECRl::TA:

A.rt. I". Fica restabelecido, com a
uencmínação de Procurador de 3~ Categoria, o cargo isolado de provimento efetivo de Assessor Jurídico,
padrão "O", constante do item !lI da
tabela sob o titulo II _ Conselho Nacional de Geografia, anexa ao Decreto nc 39.603, de 14 de junho de 1956,
omitido pelo Decreto n 9 44 "766, de 30
de outubro de 1958.
Art. 2". Considera-se Paulo Augusto Alves, ocupante do mencionado
cargo, promovido a Procurador de 2n
Categoria, a partir de 2 de março ce
1956, e o Procurador de P Categoria,
a partir de 30 de março de 1960.
Art. 3". Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l,'e-

o Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o item III do artigo 81, da Constituição, e de acordo com o artigo 2\1
da Lei UI) 6.205, de 29 de abril de
1975,
DECRETA:

Art. 1Q O coeficiente da atualização monetária a que se refere o artigo
9,
2 parágrafo único, da Lei n" 6.205.
de 29 de abril de 1975, será de 1,33
(um vírgula trinta e três),- aplicável
sobre os valores-padrão vigentes em
1,Q de maio de 1974.
Parágrafo único. Os valores de referência a serem adotados em cada
região, já atualizados na forma do
caput deste artigo, constam da tabela que acompanha o presente Decreto.
Art. 29 O coeficiente fixado no
artigo 1Q deste Decreto aplica-se, .ínclusive. às penas pecuniárias prevístas em lei e aos valores minimos estabelecidos para alçada e recursos para os Tribunads .
Alt. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráno.
Brasília, 8 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 <1"
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Arnaldo Prieto
$leio COsta Couto

ATO~

TABi:.LJ\ ANEXI. AO DECRETO "'"
;;OVOS VALORES DE

Valores e
VAWFES
'iIGE~TF.S

E:·~
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regiões

i'El'ERtNCli'.

~~__os

:':CVOS
VALORES

75.704/75

util~za~

p~GIÜES ~

SUB-é$GIÕES

19/5/74
CP'.~

26r,,40

CR~'
35~,OO

4~,5~,6~,7~,8~,9~ - 2~ Sub~resião,
Te~rit6tiO E~rnando de ~oronha, lO~/ll~,
12. -

l~

1: ,2~ ,3~, 9~ - l~ 5Mb-resi~Q, 12~
Su~-r~gião, ~O~, 21.

295,20
321,60

127 ,:}G

350,4C

466,00

376,&0

2~ Sub-região.

14~,l7~ - 2~ Sue-região, lo~ - 2~ 5ub-K~

sião.

-----..-----------------_._-Exemnlos

cálculo

00

Os valores a:)reSE.ntCiGcS OC

t

ab e La ac í.n.a FaS56.rr:

i:l substituir a.<:,ueles relativos ao sa1iírio-r,ini!úo eE, cada

gião, como eXG!Hl91ificad,o

r e-:

abaixo~

19 ~'x(;:~;.?lc; :..:-::: con t r e.t c na 7~ rert~'a()t ~ue
t e r nu ne c :Jagar,:ento de 1
~~rni~o

ce-

s aj âr í.o-

rcçional', passa n exigir

~)i:lsal;',ento

o

cie Cr:> 354,00;

29 cxernp Lc : Ui~ con trato na. 3t~ resião I que d-e ter
o ::Jél.9aELen ~o ae 3,5

ir·,i r.c

meio) .s a Lá.r i o s ... :·.:íniTI~os
~Jass.a

Cl,

( três

e

r e q í.o na s ,
í

t:xisir o :laç:ar:;ento de

cx;

1. 372 ,OU;
3<? e xemp Lo ;

L~~:"a

rcu Lt.a c c

cento)

5GZi

(c nqüe..n t e
í

do ra í.o.r salário-nínirr:o

do

(duze~

?a!s passa a se" C"$ 250,50

tos e c i no üe n t.a c r uz e i.r o s

~,;-or

e

cin-

qüenta centavcs).

DECRETO

N9

75. ',til:>,

~ DE

8

DE HAJiO DE

1975

Dis~~

sobre a reclassiJicaçáo de cargOs em comissão e a transformação ae
eneargos de gabinete em funções de confiança para a composição !tas
Categorias Direçõo SUpl>t-i07 e Assessoramento Superior da Tabela Permcmente do COlégio Pedro 11 e dO outras providêncais.

(; Presidente da RepilbUca,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da constrnuçao:
tendo em vista o disposto no a-tígo 181, itens I e lI, do Decreto-ieí número
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200, de 25 de fevereiro de 19G7: no artigo 49 do Decreto-lei número 900. de
29 de setembro de 1969; no artigo 70 da Lei número 5.645. de 10 de dezembro
de 1970: e o que consta do Processo DASP número 2;273, de 1975.
DF.CRETA:

Art Iv São rec.assifícados f transformados, na forma do Anexo I, em
funções de confiança integrantes das Categorias Direção Superior, código
LT-DAS··l01, e Assessoramento Superior, código LT-DA8-102, do Grupo
Dlrecâo e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente do Colégio
Pedro TI, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, os carg05 em comissão e encarg-os de gabinete constantes do mesmo Anexo.
Art. 29 Ficam sunrtmtdos os encargos de gabinete da Tabela de Re·
nresenteção de gabinete, do Colégic· Pedro 11, constantes do Anexo IJ Pe.rte I.
Art. 39 A transformação de encargos de gabinete nas funções de eonüence de que trata este decreto semente se efetivará com a publicação dos
respectivos atos de. provtmento mantido, até então. o preenchimento de
taL, encargos, na forma constante da sltuaçâo anterior do Anexo I.
Art. 49 O provimento dos cargos em comissão ou o preencnímentc
das funções de confiança ccmptvendtdas no. Anexo I é de competência do
Diretor-Geral do Colégio Pedro lI. ca bendo-Ihe expedir os atos de nomeacão
e designação de acordo com o item II do artigo 49 do Decreto número 75.655
de 24 de abril de 1975.
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Colégio Pedro TI.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua putatcaçêo, revo
gadas as disposições em contréno
BrasilJa., 8 de maio de 1975; 1540:> da Independência e 879 da Repúblioa.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
Elcio Costa Couto

o

anexo mencionado no art. Iv foi publicado no D.a. de 12-5-75.

DECRETO

~9

75. 706, ~

DE

8

DE

MAIO

DE

1975

Di,'lpõe sobre o prazo de rpção uara a integração de funcionários públtcos nos
quadros de sociedades de econumw mista, empresas públicas e junMções,
e dá outras

1~rovidéncias.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe cor.tere a artigo 81, item III, da Oonstdtuícâo,
e tendo em vista o disposto na Lei número 6.184, de 11 de dezembro de 1974.
DECRETA:

Art. 19 O prazo de opção estabelecido no § 39 do artigo 19 do Decreto
número 75.4713, de H de março de 1P75, que dispõe sobre a integração de
funcionários púbttcos nos cuad-os 6e sociedades de economia mista, empresas
públicas e fundações, fica prorrogado por sessenta (60) dias.
Art. 29 Ficam retífíeados. na forma deste Decreto, os Anexos I e 11
do Decreto número 75.478, de 1975.
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Art, 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrártc .
Brasflta, 8 de maio de 1975; 1549 da Independência e 879 da Repúbllca.
ERNESTO GEISEL

Armando Fa!cIúJ
Geraldo Azevedo Hennimç
Sylvio Frota
Ramiro Elysio Saraiva Guef1 eira
Mário Henri(i'tte stmonse«
Newton Cyro Braga
Alysson ,paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
i , Âraripe Macedo
Paulo (je Almeida Machado
Paulo Vieira Eelotti
Shlgeakl U.kt
Elcio costa Couto
M ourícío Rangel Reis
Euolides Quandt ds OlivlW (1,
HU(J.o de Andrade 4breu
Golbsrll do Couto e ,ro:a~ a
roao Baptista de OU"el,' a Figueiredo
Antonio Jorg2 Corre0,
L. G. do Nascimento e Silva
Os anexos mencionados no art. 2(> foram publicados no D. ().

de maio de 1975.

DECRETO NO 75.70/.

de 12

DE 9 DI'.: Mi\IO DE 1975

Df.spõe soare a tra1t!i1Josição 3 tronstormacão de cargos para «s CategoriaS
Fnncionaie dos Grupos A1tt'.,<;anato. eeroícoe AuxWares. Outras Atividade.,; de Nivel Superior, Outras Atividades de Ntvel Médio serviços
Jusíiiicoe e Serv1ç'Js de T't(1'M~porte Oficial e portaria. do QUadro per~
manente do Detuirtamentc Nacional de Estradas de Rodagem e dá outras »rooíãéncías.
O Presidente da Repftbllca,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81. itens UI e VIII, da constítuícão e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99, da Lei número 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e o que ccnsta do Processo DASP número 2.009,
de 197ft.

DECRETA:

Art. 19 São transpostos e tr anstormadoa, na forma do Anexo I, para &3
Categorias Funcionais de Artifkf'! de Estrutura de Obras e Metalurgia, .Arttüce de Mecânica, Artífice de Eletr\C'ldade e Comunicações, Artifice de Oarpintaria e Marcenaria, Al'tífice de Muníçâo e Pirotecnia, Artttlce de Artes
Gráfícas e Auxthar de Artdífce, do Grupo Artesanato; Agente Administrativo e Datilógrafo. do Grupo gervíços Auxiliares; Médico, Enfermeiro, Farmaceutíco, Odontólogo. Engenheiro Agrônomo, Engenhetro Agrim€'IlSor, Engenheiro, Arquiteto Geólogo, outro-co Técnico de Administração, Contador,
Estatístico, Assistente Social, 'recníee em Comunicação Social e Bíbtíotecárro
do Grupo outras Atividades de Nível Superior; Auxiliar de Enfermagem,
Técnico de Radiologia, Auxiliar Operacional de Serviços -Díversos, Agente
de Serviços de Engenharia, Desenhista 'I'ecnologísta, Agente de Telecomurucações e Eletricidade, Agente de Patrulha Rodovíárfa, Agente de cmeroto.
grafia e Microfllmagem, 'I'ranutr-r Taquígrafo, Técnico de contaeuieece.
Agente de Mecacízaçâc. de Apoio e Telefonista do Grupo Outras Atividades
de Nível Médio; Procurador Autárquico do Grupo Serviços Jurídicos; Mo-
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torísta Oficial e Agente de Portarfa do Grupo de Serviços de Transporte
Ofíctal e Portaria do Quadro Permanente do Departamento Nacional ete
Estradas de Rodagem, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo
seletivo de que tratam os decretos dê estruturação dos referidos Grupos, com
as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo 11
deste Decreto.
Art. 29 Os cargos re'aelcnndos no Anexo II! deste Decreto ficam tncluídoa no Quadro Suplementar de. Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, na forma do dísucsto no parágrafo úníco do artigo 14 da Lei
número 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 39 FIcam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal do Departamenta .Nacional de Estradas de Rodagem os cargos e encargos de Gabinete
B de colaboradores eventuais retrfbuídos mediante recibo, relacionados na
Anexo IV deste Decreto.
Art. 4~ O órgão de pessoal aposttlara os titulas dos runcíonãrtos abrangidos por este Decreto, ou OS exftr.<Hrá para os que não os possuírem.
Art. 59 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará automaticamente o pagamento. <Jus tuncíonárlos incluídos no novo Plano de Clas51ncaçãc de Cargos, na forma dos Anexos I e II, das gratificações referentes
ao regime de tempo Integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado, da erabrtcacâc de produtividade, das díârías mstl·
tufdas pela Let número 4..C19, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absor .
cões, das diferenças mensais asseguradass pelo artigo 103 do Decreto-lei numero 200, de 25 de fevereiro de )96"' pelo Decreto-lei número 673, de 7 de
julho de 1989, pelo Decreto lei número 512, de 21 de março de 1969 ~ de
quaisquer outras retrfbulções oue, porventura, venham sendo percebtdas
pelos referidos funcionários a cualquer título e sob qualquer forma, ressarvades apenas o salárío-familia e a gratificação adicional por tempo ele
serviço..
..;.1<;':'.'
§ 1Q Da importância ·(elat~'\ia ac pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da implanta-o
cão do Plano de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relata
vas às gratificaçóes, vantagens e outra.. retribuições de que trata este artigo
porventura percebidos pelo funcionário, desde aquela data até a da PUbl1cação deste Decreto.
..
.
§ ·2";1 A partir da data da nubncação ' deste Decreto, os ocupantes ne
cargos. atdngídos pela transpos.cào ou transformação, só poderão perceber
as gratificações e Indenizações espectncadas no Anexo II do Decreto-Ieí número 1. 341. de 22 de agosto de J 1,"'4 observadas as definições, bases de con-

cessão e regulamentacão uertlnertes ,

Art. 69 05 funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela a que pcderf m. ongtnanaménte, concorrer são mantidos no QuadrO
de pessoal do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, na forma
do Anexo V deste Decreto.
Art. 79 Os efeitos rínanceíroe deste Decreto, com base na-s faixa-s graduais indicadas na relação nominal constante do Anexo 11, vigorarão J
partir de 19 de novembro de lIli'4, correndo a despesa respectiva à conta
dos recursos orcamentârjos próprios de Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 9 de maio de 1975; 154Q da Independência e 879 ua
Repúbllca.
ERNESTO GEISEL

Newton cnro Braga

Elcio Costa Couto

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.
de 22-5-75.
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DECRETO

N,O

'"15.708
1975

DE

9

DE

MAIO DE

concede reconhecimento ao curso de
Administração da Universidade Federal do Espirito Santo

o presidente da República,
usando das atrdbuiçôes que lhe confere
o artigo 81, item IH, óa Constituição.
de acordo corri o artigo 47 da Lei
n.o 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,« 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educação n.o 761-75, conforme consta dos
processos n.ss 6 . 158-73-CFE e 270.950.
de 1972 do Ministério da EGucação e

cultura,

Processos n.Os 6901-74~CFE e 215. a31,
da 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Geografia da Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências
e Letras de Campo Grande, mantfóa
pela Missã<;> Salesiana de Mato Grosso,
com sede na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na Gata de sua publicação, revogadas as disposições em contrârío.
Brasília, 9 de maio de 1975:
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. tOE' concedido reconhecimen-

to ao Curso de Administração da Uni-

versidade Federal do Espírito Santo,
com sede na Cidade de Vitória, Estado

do Espirito Santo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em

vigor na Gata de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNES'fO GltrSEL

Ney Braga

DECRE'l'O

N.o

75.709 -

MAIO DE

DE

O DE

1975

Concede reconhecimento ao Curso de
Geografia da Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras de
Campo Grande, mantida pela Missão Salesiana de Mato Grossa, com
sede na Cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educação n.o 715-75, conforme consta dos

DECRETO

N.o 75.710
MAIO DE 1975

DE

9

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Engenharia Mecânica da Universt..
dade Federal do Espfrito santo, com
sede na Cidade de Vitória, Estado
do Espirito Santo.
O Presidente da República"
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item III, da COnstituição.
de acordo com o artigo 47 da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de !)
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educação n.o 51-75, conforme consta dos
Processos n.ss 10.194-74~CFE e 266..214,
de 1972 do Ministério da Educação f'
Cultura,
DECRETA;

Art. 1.0 E' concedido reconhecimen-

to ao curso de EnR-:nhe.,ria Mecêntca
da Universidade Federal do Espírito
Santo, com sede na Cídaóe de Vitória.
Estado do Espírito Santo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na cata de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N." 76. 711 ~

DE

9

Processos n.ss 6.982-74 .- CFE e .'...
210.893-73 do Ministério da Educação

DE

MAlO -DE 1975

e Cultura,

Autoriza o funcionamento dos cursos
de História e de Geografia da r«cukiaâe de Filosofia, cténcías e Letras'de -Cajazeiraç. mantida
vela
Fundação de Ensino Superior de Cciaeetras, no Estado da Paratba.

o

Presidente da República.

usando das atribuicões -rue lhe confere
o arblzo 81, item IH. da Oonstdtuícão.
de acordo com o artigo 47 da Lei
D.O 5;540, de .28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, de 9

de setembro de 1969 e tendo em vista

o Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 745-75, conforme consta dos
Processos números 1l.44g·715-CFE e
215.830-75 do Ministério -da Educaç~'o
e Cultura,

DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecímento ao curso de Engenharia de Operação, modalidade Fabricação Mecânlea,
da Uníversida-te do ValI'! do Rto dos
Sinos - UNSINOS, mantida pela Sociedade Antônio Vieira, com sede_na
cidade de São Leopoldo. Estado-do Rio
Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua pubUcacll,"I, revogadas as disposições em contrârío .
Brasília.
154." da

12 de maio de 1975;
Independência e 87;"-da

República.
ERNF.8'IO GEISEL

Ney Braga

DECRETA;

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de História e de
Geografia da Faculdade 0(-"' rettosoüa.

.Cíênclas e Letras de oajaeeiras. man,
:tida nela Fundação 1p rensíno Superior
da cajaseíres, no Estado da Paraíba.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcacão. revogadas as disposições em contrârío .
. 'Brasília, 9 de 'maio de 1975;
154.'0 da -Independência e 87.0 da

"República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

-_._.-

DECRETO N.075.712- D1312

DE

MAIO DE 1975

Concede reconhecimento .co cersc de
Engenharia de Operaçâo -da' Unínersidade do Vale 'do Rio 'dos Sinos,
mantida pela Sociedade Antônio Vieira. com sede na cidade de 86,0 Leopoldo; Estado do Rio Grarule do Sul.

o Presidente da República,
usando das atrlbulções que lhe confere o artigo 81, item UI da Constdtuícão, de acordo .com Q artigo 47 da Lei
n.v 5,.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n.« 842, de, 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho .Federal de Educação 0.° 755-75, conforme .consta

dOI:>

-

DECRETO N.O 73;713 .......; DE12 DF.
MAIO DE 1975
Autoriza o funcionamento de licenciatura plena nos cursos de Letras,_ de
Estudos Sociais e de Pedagogia:/ de
UCe1iciaturas de U grau e 1Jrena no
curso de Cíéneias da Faculdaâe de
Filosó/ia Ciências e 'téira« de Umüarama mantida pela AS8oc-lação Paranaense de Ensino e cuttur« com
sede na cidade di: UmUuraw,(l" Estado do paraná. -

O Presidente da República.
usando das atribuições que 'lhe confere o artigo 81 item TIl da' Constituição. de acordo com o artigo 4,!da .Lei
n.o 5.540. de 28 de n wembró de 1:':'1[;8.
alterado pelo Decreto-lei 'n.0842, de 9
de setembro de :1969 e tendo 'em vista
ú Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 467-75, conforme .consta dos
Processos n.ss 9.510.;.74';'CFE e 210.946
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA;

-Art. 1.0 Fica-autorizado o funcionamento de lícenetaturas plenas na curso
de Letras, habllttacão em Português
Inglês, 'no curso de Estudos Sociais.
habilitação em Educação MO"'9l e crvíea, no -curso de ,~.edagogia, . habilita-
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ção em Orientação Educacional; e de
licenciatura de l.0 grau e plena no
curso de Ciências, habilitação em Matemática, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e.Letras de Umuarama, mantida. pela Associação Paranaense de
Ensino e Cultura - APEe, com sede
na cidade de trmuarema. Estado do
Paraná.
Art. 2.° Este Decreto entrará' em vigor na, data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1975;
154.° da ' -Independênelà e 87.° da
República.
ERNESTo GEISEL
Ney Braga

DECRETO N."75. 714
MAIO DE 1975

DE

12' DF.:

DECRETO N." 75.715 MAIO DE 1975

DE

12

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemó,tic::t da Faculdade Sa!eslana
de Filosofia, Cíéncíae e Letras de
t.crena, com sede na cidade de Lorena, Estado de São Paulo, mantida
pela Inspetoria Salesiana do Sul do
Brasil.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Leín." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n," 842, de.9
de 'setembro de 1969 e tendo em vista.
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n." 742-75, conforme corista
dos Processos n.Os 4.483-73-CFE e" ..
204.930-73 do Ministério da Edueaçâo
e Cultura,
DECRETA:

Concede reconhecimento ao curso de
EducaçãQ Física da Universidade de
Uoertôsuüa, com, eeae rui cidade de
UberUtndia, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da' Lei
n.s 5.640, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.o 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n," 741-75, conforme consta
dos Processos 11.OS 8.293-74 - CFE.e
214.878-75' do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1." E' conoedído reconhecimento ao curso de Educação Física, licenciatura e habilitação em Técnico em
Desportos, da Universidade de Uberlândia, com sede na cidade de UberIândía, Estado de Minas Gerais.
Art. 2." Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, reeogadas .as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1975;
154.0 da Independência e ;;'7.0 - da
Repúblíca ,
ERNESTO GEISEL
Ney Braga'

Art. L" E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade' êalesíana de Filosofia, Oíêricíaa- e
Letras de Lorena. com sede na. cidade
de r.orena, Estado de São Paulo, 'mantida pela Inspetoria aaresíene. do Sul
do Brasil.
Art. 2." Este. Decreto entrará em vígor na data de sua j.ubttcecão. revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, .12 de maio de 1975;.
154.'" da Independência e 87.0 da
República.
ERNEsto GEISEL
Ney Braga

DECRETO N." 75.716 MAIO DE 1975

DE

12

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Filosofia, CMncias e Letras "Tibiríçii",
mantida pela Associação Tibirlçá de
Educação, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Pauló.
Q Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de '9"
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n. O 714-75, conforme consta
dos processos n.ss 7.557~74"CFE e ..
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215.629-75 do Ministério da Educação

e Cultura,

DECRETA;

Art . 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, licenciatura
plena, habilitações em Inspeção Escolar, em Admínistraçêo Escolar e em
Ortentaçâo Educacional, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Tibi··
ríçá", mantida pela Associação Tibiriçá de Educação, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrara em vi-

gor na data oe sua oubítcecao, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasüía, 12 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNEBTo GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.717 -

DE

12

DF.

MAIO DE 1975

conoeae reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade de Ciências
e Letras "Padre Anchieta". mantída

·pela Associação "Padre Anchieta"
de Ensino, com sede na cidade de
Jundiaí, Estado de São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei n."
5.540, -de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n,v 842, de 9 de
setembro de H169, e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n.v 708-75, conforme consta dos
Processos n."s 7 .973-74-CFE e 215.855
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECR&TA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências, licenciatura
de 1.° grau, da Fs.cu'dade de Ciências
e Letras "Padre Anchieta", mantida
pela Assoclaçâo "Padre Anchieta" de
Ensine, com sede na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as dtspcsíções em contrário.
Brasília, 12 de mato de 19'15;
154.° da Independência e 87." da
Repúb~ica.

ERNESTO GEISli:L

Ney Braga

E~ECUrIVÕ

DECRETO N." 75.718 MAIO DE 1975

DE

12

DE

Cassa concessão outorgada à Rádio
tsttueoro: São Paulo S.A., para executar serviço de radiodijusã'J de sons
e imagens (teleVÍsão), na cidade de
Santos, Estado de São Pauto.

o Presidente da República.
usando das atrtbuíções que lhe confere o artigo 81, item III, combinado
com o artígo 8.°, item XV, letra fia",
da oonstítutcão, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
3.775-74,
DECRlllTA:

Art. 1.0 Fica cassada a concessão

outorgada pelo Decreto n." 39.630, de
19 de julho de 1956, publicado no mario Oficial da trníãode 23 subseqüente, à. Rádio DlfusoraSão Paulo S. A.,
para executar servíco de rautornrusao
de sons e imagens (televisão), na cidade de Santos, Estado de São Paulo,
nos termos do artigo 64, letra "r", da
Lei n.v 4.117, de 27 de agosto de 1952,
com a redação dada pelo artigo 3." do
Deereot-leí n.v 236, de 29 de fevereiro
de 1967, combinado com o artigo 133.
letra "c", do, Regulamento dos ServIços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto n.O 52.795, de 31 de outubro
de 1963, por ínrrtngênoía ao artigo 34
e seus parágrafos, artigo 36 e artigo
122, item 30, todos do citado Regulamento dos Serviços de Badtodífusâo .
Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasilia, 12 de maio de 1975;
154.° da Independénefa e 87." da
República.
ERNESTo GEISEr..

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

N.o

75.719 -

DE

12

DE

MAIO DE 1975
Cassa concessão outorgada à Rádio
Dijusora São Paulo S.A., para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na ctãade de Santos, Estado de Sáo Paulo.

O Presidente da Repúblíca.
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III. combinado
com o artigo 8.", item XV, letra "a",

Atos DÓ PODSR ÉXEctJ'l'IVÓ

da- Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo MC número

3.775-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica cassada a concessão
outorgada pelo Decreto n.v 40.360, de
17 de novembro de 1956, publicado no
Diário Oficial da União de 7 de dezembro do mesmo ano, à Rádio Diíu.·sora São Paulo S.A., para executar
serviço de radiodifusão de sons e ímagens (televisão), na cidade de Santos,
Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 64, letra "f" da Lei n.s 4.117,
de 27 de 'agosto de 1962, com a redação
dada pelo artigo 3.v do Decreto-lei' n.O
236, de 28 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 133, letra "c", ao
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão; aprovado pelo Decreto n.O 52.79~,
de 31 de outubro de 1963, por íníríngêncla ao artigo 34 e seus parágrafos,
artigo 36 e artigo 122, item 30, todos
do citado Regulamento dos Serviços
de Radtcdlfusâo .
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em contrnno.
Brasflla, 12 de maio ele 1971);
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

EucUdes Quandt ele Oliveira

DECRETO N." ·75.720 -- DE 12 Dl'..
MAIO DE 1975

Cassa concessão outorçoaá à Rádio
tntueora São Paulo S.A., para executar serviço de radiodifusão de soas
e imagens (televisão), na cidade (Jc
Ribeirtio Preto, Estado de São Paulo.

o Presidente da Repúbl1ca.
usando das atribuições que lhe confe-.
re o artigo 81, item UI, combínado
com o artigo 8.", item. XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista u
que consta do Processo Me número
3.775-74,
DECRETA;

Art. L" Fica cassada a concessão outorgada pelo Decreto n.s 47.808, de 20
de fevereiro de 1960, publicado nu
Diano Oficial da União de 26 subseqüente, à Rádio Difusora São Paulo
S.A.~ para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens . (televisão),
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na cidade de Ribeirão' Preto, Estado
de São Paulo, nos termos do artigo 64,
letra "f", da Lei n.s 4.117, de 27 de
agosto de 1962, com a redação dada
pelo artigo 3:' do Decreto-lei n,s 236,
de 28 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 133, letra "c", do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n.s 52.795, de
31 de outubro de 1963, por ínfríngêncía ao artigo 34 e seus parágrafos, artigo 36 e artigo 122, item 30, todos do
citado Regulamento.vdos Serviços de
Radiodifusão.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía,
12 de maio de
~ 97::';
154.° da Independência e 87." da
República.

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 75.721 -

DF. 12 DE

MAIO DE 1975

Cassa ccncessúc outorgada. it Rádio
Di/usora São Paulo S. A .. para executar serviço
de radiodijusao de
sons e imagens (televisrto), na etàa-àe de Campinas, Estado àe São
Paulo.

o Presidente da Repúbüca.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo MC número
3.775-74,
DECRF.TA:

Art. L" l"ica cassada a concessao
outorgada pelo Decreto n." 1.270, de
25 de junho de 1962, publicado no Diario Oficial da União de 28 subseqüente, à Rádio Difusora São Paulo S.A ..
para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na oidade de Campinas, Estado de São
Paulo, nos termos do artigo 64, letra
"f", da Lei n.o 4.117, de 27 de agosto
de 1962, com a redação dada pelo artigo 3.° do Decreto-lei n.s 236, de 28 de
fevereiro de 1967, combinado com o artigo 133, letra "c". do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n,Cl 52.795, de 3i de
outubro de U!63, por tnrríngêncía ao

160

ÀTOS Dp PODER EXECUTIVÔ

artigo 34 e seus parágrafos. artigo 36
e artigo 122, item 30, todos do citado
Regulamento dos Serviços de nartro-

que consta do Processo MC número
3.775-74.
DECRETA:

difusão.

Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na data .de sua publtoação, revogadas as disposições em contrárto .
Braaílía. 12 de maio de 1975;
154." da. Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de OlivefT a

DECRETO N." 75.722

DE

12

DE

MAIO DE 1975

Cassa concessâo outorgada à Râdto
Di/usara sao Paulo S. A., para eee-.
cutar serviço de radiodifusão
de

sons e imagens <televisão), na cidade de Marilià, Estado de São Paulo.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confe-

re o artigo 81, item 111,

combinado

Art. 1.0 Fica cassada a concessão
outorgada pelo Decreto n,v 1.271, de
25 de junho de 1962, publicado no
Diário Oficial da União de 28 subseqüente, à Rádio Difusora São Paulo
S.A., para executar serviço de racUo,difusão de sons e imagens televisão)
na cidade de Marília, Estado de d~.o
Paulo, nos termos do artigo 64, letra
"f" da Lei n." 4.117, de 27 de agosto
de i962, com a redação dada pelo artigo 3. 0 do Decreto-lei n." 236, de 28 de
fevereiro de 1967, combínauo cem o artigo 133 letra "c", do Regulamento
dos serviços de Radiodifusão, aprovado pelo, Decreto n.O 52; 795, de 31 de
outubro de 1963, por Infrlngêncía ao
artigo 34 e seus parágrafos, artigo 36
e artigo 122, item 30, todos do citado
Regulamento dos Serviços de necícJ

difusão.

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na. data de sua publíeação, revo·
gadaa as disposições em contrário.
Brasília, 12 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
Repúbllca.

com o artigo 8.", item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
DECRETO

N~ 75.723 -

ERNES'ro GEISEL

Euclides Qllandt ele Oliveira
DE

13 .DE MAIO DE 1975

Abte, a Enoargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão" da secretoria
~e Planejamento da Pretidênc:ta da República o crédttosuplementar de
cr$ 1.0õO.OOO,OO para reforço de âotaçõo constante do vigente orça-

mento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da., Constituição,
e da autorização contida no artlgo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRE'rA:
1~. Fica aberto em favor de Encargos G.erais.da União Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da.,Presidência da
República, o crédito suplementar no valor de Cr$ L050;OOO;OO (um míthão
e cínquenta mil cruaetrosj , para reforço de dotação consignada ao subanexo
2800; a saber:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 -- Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
2802,15810312.572 - Assistência Financeira a Entidades - PrOgramação Especial
3.2.~,O Subvenções Sociais
.
1.050.000

Art .
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Art. 29. Os recursos necessários, à ex~cução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária conaígnada no vigente Orçamento ao subanexo 1600, a saber;
Cr$ 1,00
1600 - MINIST};-;Rrb DO EnRCITO
1601 - Ministério .do Exército
Atividade - 1601.15814832.319
3.1.2.0 -- Material de Consumo
;.......
1.050.000
Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições' em contrário.
Brasília, 13 de maio de tti'?5'; 154Q da Independência e 879 da
República.
EnNEsTo

GF.IS~:T~

Sylvi0 .rroia
Mário Henrique Suiicnsen:

João Paulo dos Reis vonoeo

DECRETO N9 7.'S, 724 -

DE.13 DE MAIO DE 1975

Abre ao Ministério da eaaoacõo e Cultura em favor do Departamento de
Assuntos Culturais, o ctéõito suplementar de Cr$ 5.439.200,00. uara
reforço de dotações crmeiçnadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item TIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19. Fica aberto ao Mtntstérlo da Educação e Cultura, am favor
do Departamento de Assuntos Culturais. o crédito suplementar no valor
de Cr$ 5.439.200,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e
duzentos cruzeiros), para reforço de 'dotações orçamentárfas consignadas ao
subanexo 15.00. a saber:
.
Cr$
15.00 -

1,00

MINISTERlO DA EDUCAÇÃO E
CUTJTURA

15.16 -" Departamento de Assuntos Culturais
1516.08480212.095 - Coordenação das Atividades Culturais
3.1.1.1 --- Pessoal CiVIl

01 -

Vencimentos e' Vantagens Fixas .. ,.

02 -- Despesas Variáveis
,
,
"
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

.

3.1.3.2 ---,; Outros: Serviços' de 'Terceiros .....•......

3.2.3.3 - Balaria-Família
3.2.5;0 -,..---Col1tribuições de Previdência Social
1516.08482472.466 - Promoção r. Incentivo às Artes
3.1.3.2 _.- Outros Serviços de Terceiros
.

TOTAL

;

'

·

.

2.913,200
1.166.000
300.000
300.000

aio.ooo

320.0ÓO
100.000

.

5.439.200
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OS recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00. a saber':
Cr$ 1,00
1~. 00 _. MINIS'mRIü !lI! EDUCAÇAO E
CULTURA

15.16 -- Denartamento de Assuntos Culturais
I'rojeto -- 1~16.0848n?51 061
4.1.1.0 -- Obras Púhlicas
o,'
.
4.1.3.0 -- Boutoamentos e Instalações '_ ...
15.34 -- rnstttuto ~D Patrimônio Histórico e Artfstico Nacional
}l~vldade -- lfi34.0~4BO?"2 267
3.1 1.1 -- Pessoal Civil

400.000
100000

0.0

0.0

•••••

01 -- venr-mentos e Vantagens Fixas
09. -- Despesas Variáveis
3.2.3.8 -- Salárto-Famflía
3.2. ri, (l _ .. Contribuiç.6es de Previdência Social
TOTAL

.
.
.
.

4.325.400
118 800
228.000
67.000

.

5.439.200

Art. 3Q • Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revoaa das as disposições em cont-érto.
Brasmo, 13 de maio de L975: lft411 da. Independência e q7Q da
Repúbhca.

-_~'~'7"~_,:P

ER~'IO nFISEL

M if.rin H enrtcue Simonses:
Ne11 Braqa
João Paulo dos Reis veuoeo
DECRETO NQ 75. 72~ Ab}'p n,,,

]lR'~,»,hMrio

do "T''-(''hn.lho em

DE

13

f"l~I(lT

DE MAIO DE

fln

1975

.t:::!p,..,-pfrtT;f7,

n#aJ _

f"!f'WJ.ff/,

Especfal Emprego e SaL6:10, c crédito suplementar de Cr$ 4.500.000,00.
para retorço de (lotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da Pepúbltea,
usando da atribuição cue lhe confere o artigo 81. item UI, da Constlbuicão.
e da autorização 'contida no artígc 6Q da Lei ne 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. lO? Fica aberto eo 'M'tnistérió do Trabalho, em favor da sec-etarla Geral - Conta Fsnecial 'Empreito e Baláeío. o crédito sunlementar no
valor de CrS 4.500,000.00 rcuatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 26.00, a saber:
o-s 1,00
26.00 -- MIN!S'H'RIO DO TRABALHO
26.13 - Secretaria Geral - Conta Especial Em~
prego e Sa16..rio
Programa

Despesa

2613.15804751.534 4.2.1. O -

de

Trabalho e Natureza,

ela

Sedes e Pl'Btos para as Delegacias Regíonaís do Trabalho
Aquisição de Imóveis ,
'
.

4.000.000

TO~AL

4.500.000

.'

..
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Detalhnmento do Programa de Trabalho
à Conta de Re.cursos Vinculados

2613.15804751.534 14 -

Sedes e Postos para as Delegacias Regionais do Trabalho
Cota··Parte da Contribuição Sindical

4.500.000

TOTAL

4.500.000

.

Art. 21). Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consígnada no vigente Orçamento ao subanexo 26.00, a saber;
Cr$ 1,00
26.00 - MINTS'I'feR!O DO TRABALHO
26.13·- Secretaria Geral - Conta Especial Em-

prego e Salárío
Programa

de

Trabalho

e Natureza

da

Desvesa

Projeto - 2613 .lf,PI\4751 534
4.1.1.0 -

Obras Públicas

'I. 500 000

T O TA L ...

4.500.000

Detoíhumento do Proarama de Trabalho
ih Conta de Rrcursos írtncutaaos

Projeto -14 -

~613 .15804751

534

4.500.000

Cota..Parte da contribuição Sindical
TO T A

4.500 000

.

1~

Art. 3lJ. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposícões em rrr.t,,,,nrio.
Brasllla. 13 de mato rle 1I:"i5, H'i4(l da Independência e 87(l da

llepiíbllca.

F:RNEST0 GmSEL

Mário Henriaue S'ilJtonsen
Arnatã« Prieto
João Paulo dos Reis Venoso

DECRETO NQ 75.726 MAIO DE 1975

DE

13

DE

Autoriza a transformação do curso
de Desenho e Plástica vara o-o-se rle
Educação Artística- da Faculdade
de Ciências da Fundação Educacional de Bauru. com sede na ctaaae
de Bauru, Estado de São Paulo.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IlJ da Constituição. de acordo com o arbieo 47 da
Lei n Q 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de 9 de setembro de 1969. conforme
consta do Processo ns 267 A34-74 do
MInistério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1'0'-. Fica autorizada a transformaç.ão do Curso de Desenho e

Plástica,

reconhecido

pelo

Decreto

n« 70.575, de 22 de maio de 1972, para
curso de Educação Artfstdoa, licenciaturas de 19 grau e plena. habilttacão
em Desenho e Artes Plásticas. da Faculdade de Ciências, mantida pela
Fundação Educacional de Bauru, com
sede na, cidade de Bauru. Estado de
Sã,o Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de' sua publicação. revogadas as disposições em cuntrário.
Brasilia,
1549 da

13 de maio
Independência

República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

de
fi

1975:
87(l da
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DECRETO N' 75.727 -

DE

13 OE

MAIO DE 1975

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nucícnal de Obras Contra as Secas
(DNOCS). área de terra abrosutuia

pelo Projeto de Irrioacõo "Souza.
Meto"
ex-Santo Antônfo de Russas, no Município de Russas, Estado
do Ceará.

O Presidente da Repúbüea,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e na conformidade do arbígo
4Q, da Lei nv 4.593, de 29 de rteaem-

bro de 1964,
DECRETA;

Art. 19.

Fica declarada de utilt-

dade pública e interesse social para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (DNOCS), uma área de terra titulada a diversos particulares.
com 5.000 ha (cinco mil hectares)
aproximadamente, situada no Município de Russas, Estado do Ceará,
abrangida pelo Projeto de Irrigação
"Souza Melo", ex-Santo Antônio de
Russas, assim descrita nas plantas
constantes: do Processo nv 10.918~MI
75, devidamente rubricadas pelo Secretário Geral do Ministério do Interior: partindo do ponto 01, lado esquerdo da barragem, com 4Q 51' 04"
de latitude e 38nO'06" de longitude,
tomou-se o rumo de 33Q 30' NO, e
mediu-se 1,07 Km para o ponto 02,
ao Noroeste, lado esquerdo da barragem, na distância de 1,06 Km, com
49 50' 35" de latitude e 389 10' 25" de
longitude. Deste, com um rumo de
75900' NE, mediu-se ,3,40 Km. nara o
ponto 03, lado, Noroeste da fazenda
São Paulo, na distância de 0,60 xm.
com 4Q 50' 05" de latitude e 389 08' 39"
de longitude. Deste, com o rumo de
709 00' SE, mediu-se 0,40 Km. para
o ponto 04, Nordeste da fazenda São
Paulo, na distância de 0,20 Km, com
4Q 50' 11" de latitude e 38Q 08' 26" de
longitude. Deste, com um rumo' de
56Q 30' NE, mediu-se 0,48 Km, para
o ponto 05, ao Nordeste da fa7.enda
São Paulo, na distância de 0,60 Km.
com 49 50' 20" de latitude e 389 08' 14"
de longitude. Deste, com o rumo de
SE~ NE, pela margem direita, do -tc
Palhano, mediu-se 7,00 Km, para o
ponto 06, margem direita do rto Pamano, a 900 m do córrego Ca.1azel-

EXECUTIVO

ras, com 4Q.48' 00" de latitude e 389
06' 32" de longitude. Deste, com rumo .de 429 30' SE, mediu-se 5,26 Km
para o ponto 07, ao Sudeste do lugar
Pedra Branca, na. distância de 4,0
Km, com 49 50' 05" de latitude e 389
04' 36" de longitude. Deste. com o
rumo de 209 30' SO, mediu-se 3,17
Km para o ponto 08, ao Sudeste do
lugar Pedra Branca, na distância de
4.3 Km, com 49 51' 41" de latitude e
389 05' 12" de longitude. Dest,p, com
349 30' 80. mediu-se 1,42 Km, para
o ponto 09, Sudeste do lugar Pedra
Branca. na distância de 47 Km.com
49 52' 20" de latitude e 3gQ 05' 38" de
longitude. Deste, com o rumo de 729
30' 80. mediu-se 2.67 Km, para o
ponto 10, Sudeste da Fazenda São
Paulo. na distância de 4.fi Km, COm
4° 52' 44" de latitude e 389 07' 01" de
longitude. Deste, com o rumo de 639
3D'- SO, mediu-se 2 10 Km para o
ponto 11, ao Sudeste de Bonhu, na
distância de 4.4 Km. com 4° 53' 17"
de latitude e 389 08' 02" de longitude.
Deste, com o rumo de 440 30' NO,
mediu-se 5,14 Km para o ponto 12,
lado direito da. barragem princlpal,
com 4Q. 51' 18" de latitude e 389 09'
58" de longitude. Deste, com I) rumo
de 269 00' NO, mediu-se 0.45 Km
para o ponto 01, com 49 51' 04" de 18titude e 389 10' 06" de longitude, ficando assim fechada a área com
5.000 ha.

Art. 29. O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar. com
recursos que lhe sejam destinados
para realização do Programa de Irrlgacâo do Nordeste, a desapropriação
de que trata este Decreto.
Art. 39. O expropriante, no exercreio das prerrogativas que lhe são
asseguradas por· este Decreto, poderá
proceder, se alegar rurgêncla. de conIormtdade com o artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365. de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei número 2.786, de 21'de maio de 1956.
Art. 49. Este Decreto entrará' em
vigor na data de sua publicação, revo-,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da,
República.
ERNESTO GEISEL

M auricio Rangel Reis
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DECRETO N.o 75.728
MAIO DE

Dispõe sobre

DE

13

DE

a

inclustto no Q.P.

do INPS de cargos e respeczavos
ooupantes, ortçmarios do extinto
SAPS ..

o

DECRETO N.o 75.729 -

Presidente da República,

usando. da atribuição qUe lhe confere
o artigo 81, item IlI, da ConstituL
ção, e tendo em vista o disposto nos
artigos 1.0 e 5.° do Decreto-lei número' 2'24, de 28 de fevereiro' de 1967, e
o que consta do Processo n.O 7.565-74,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP),
DECRETA

Art. 1.0 Ficam incluídos no relacionamento do Anexo In ao Decreto
n.s 61. 794, de 29 de novembro de 1967,
que dispôs sobre a inclusão de servidores do Serviço de Alimentação da
Previdência Social em outros órgãos
da Administração Pública Federal, os
cargos a seguir relacionados, nas concíções abaixo indicadas:

Instituto Nacional de Previdência
Social

(Quadro de Pessoal - Parte
Especial Oficial de Administração,
código AF-201.12. A
Mercedes Beguerinstain
Armazenista, código AF_I02.8
Valdir Oliveira Adornes
Escrevente-Datilógrafo, código
AF-204.7

Iracy Lopes Hoehr
Art. 2.° Este ato não homologa situação que, em virtude de sindicância,
inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser consíderaca nula, ilegal ou contrária às normas ..administrativas VIgentes.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

L. G. 'ào 'Nuséimenio e Silva

DE la DE

MAIO DE 1975

1975

Revoga o Decreto n.o 75.437, de 3 de
março de 1975, que autoriza o funcionamento do curso de AâmutistraCão da Faculdade de Administraç:'lo
de São paulo, mantida pela Sociedade Civil Ateneu Brasil, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lh·~ CDn·'
fere o artigo 81, item IH, da conuntuícão,
DECREXA

Art. 1.0 Fica revogado o Decreto
n." 75.437, de 3 de março de 1975, que
autoriza o funcionamento do curso de
Administração da Faculdade de Administração de São Paulo, mantida
pela Sociedade CIvil Ateneu Brasil
corr, sede na Cidade de São Paute,
Estado de sao Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasnia, 13 de maio ele 19'i5:
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.730

DE 14 DE

MAIO DE 1975

Dispõe sobre a estrutura oásícu, atribuições e
funcionamento da S1Lperintendênica Nacional do Abastecimento - SUNAB. J dri outras
providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe são
conferrdas pelo artigo 1:.1, itens IH c
V. da Constituição,
DECRETA:

CAPíTULO 1
Finalidade

Art. 1° A Buperlntenc'ência Nacional do Abastecimento - SUNAB,
criada pela Lei Delegada n'' 5, de 26
de setembro de 1962, Autarquia Federal com autonomia acmtnísrraüva,
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técnica e financeira, seda e foro no
Distrito Federal, jurisdição em todo
o território nacional e vinculada ao
Ministério da Agricultura, tem come
tínalídade dar execução
~. Pol1tica
Nacional de- Abastecimento. formulada pelo Conselho Nacional do Abastecimento - CON AB, no que de refere a alimentos "in natura" e industrializados, produtos vegetais e
animais, assim como bens e serviços
relativos às atividades da agropecuária e da pesca.
Art. 2° Compete à SUNAB.

I - promover, coordenar e executar atividades de pesquisa. com o
objetivo de dimensionar o crescimento de mercados consumidores;
II - analisar o comportamento de
mercados consumidores,
a fim de
aplicar tecnologias de consumo capazes' de corrigir suas distorções e
promover seu crescimento;
lU - estabelecer
normas para
disciplinar a índustrtalizaçâo, come1:cialização e a dístrlbuíção dos .a1lmentes, produtos, bens e serviços
previstos no artigo l°, visando melhorar as condições de abastecimento;
IV - proceder ao exame de es.t~
ques, documentos e livros cu requisital' informações e dados de qualquer
pessoa física OU jurídica de direito
público ou privado com atdvídades relacionadas as compreendidas neste
Decreto, assegurado o livre acesso aos
mesmos e às dependências onde se
encontrem;
V - fixar preços, discrplínandc o
sistema de controle, com
base nas
Resoluções do CONAB;
VI - aplicar e executar a legislação de intervenção no domínio econômico e as Resoluções do CONAB,
nos limites do disposto no artigo 1";
VII - assinar convênios com o
Distrito Federal, Estados, Municípios
e Territórios, com o objetavo de transferir a execução de normas baixadas
e encargos de fiscalização quando
conveniente;
VIII - praticar todos os atos e
promover todas as medtdas necessárias ao cumprimento ce suas finalidades, diretamente OÜ por intermédio de quaisquer outros órgãos públicos ou entidades de qualquer natureza.

CAPíTULO II
Estrutura Básica

Art. 3° A SUNAB tem a segutnte
estrutura básica:
I - órgãos de Assistência Direta
e Imediata ao Superintendente:
1. Gabinete;
2. Procuradoria;
3. Assessoria de Segurança e Informações;
4. Secretaria de Planejamento.
l i - órgãos Centrais de Direção
Superior:
1. Departamento
de Pesquisa e
Estudos de Mercados;
2. Departamento
de Controle e
Fiscalização;
:3. Departamento de 'I'rigo,
3.1. JW1ta Deliberativa de Trigo;
4. Departamento de Administração;
5. Departamento de Ftnanças ;
6. Departamento de Pessoa.r.
lU - órgãos Regionais:
1. Delegacias;
1.1. Agências.
Art. 4° A SUNAB é dírtglda por
um Superintendente
nomeado pelo
Presidente da República, que a representará em juízo e fora dele, cabendo-Ihe, além dos poderes ínerentes à sua função, mais os seguintes:
I - praticar todos os atos e adotar todas as medidas que se fizerem
necessárias ao desempenho da sua
função e ao atendímento às finalidades da SUNAB;
li tratar com qualquer pessoa.
física ou jurídica, de dírerto público
ou privado, firmando acordos, contratos e convênios necessários a
realização das fínalídades da SUNAS;
III - expedir os atos de provimento e vacância dos cargos e funções,
na forma da legislação em vigor, bem
como praticar os demais atos de
administração do pessoal, na sua esc:
rera de competência;
IV - prover e movimentar os recursos da SUNAB;
V - prestar contas ao 'I'rfbunal de
Contas da União;
VI - delegar competêncía .
Parágrafo único. O Superintendente tem Assessores
providos na
forma da legislação em VIgor.
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Art. 5° o Gabinete. a Procuradoria, a Assessoria de Segurança e
Informações, .a Secretaria de Planejamento, 'os Departamentos e as Deíegacia são dmgrcos, respectívamente, por Chefe. Precurxdor-Geral•
Assessor de, Segurança e jnrormaçces,
secretário, Diretores e .lkl~ad~, todos providos na forma da leeislacao
pertinente .
Art. 6° As- Delegacla.i têm sede no
Distrito Federal ,6 nas capitais dos
Estaaos e dos 'r'emtõnos Federais,
em .cujos limites terrttcrtais exercem

jurtsdíçec,

Art. 7° As Agênlcas,

a.:.e

o número

de ao rvíntei, serão cnauas VU exuntas pelo Superintendente, de acordo
com a necessidade ae atendimento

as nnenceces da SUNA.B. com runsdíção a atrtbuíçoes rtxadas no ato ae
sua criação, ficando subordinadas àS.
respectivas Delegacraa.
Art. 8° A organização, a competencia, o funcionamento doa órgãos
mencionados no artigo 3" e ai atribuições do pessoal .serac denmdos
em Regimento Interno. a ser expedido na forma do disposto no artigo
6". do Decreto n- 68.885. de 6 de julho de 1971.
CJAPíTULO

rn

competéncia
SEÇÃo I

orçao» de Assistência Direta e
Imediata do suoermienaente
Art. 9° Ao Gabinete compete
assistir o Superintendente em sua
representação pontcca e social bem
como exercer as atividades sécretariaía.
'
Art. 10 ~ A Procuradoria con.pete
assessorar juridicamente o Superintendente e defender os interesses da
SUNAB, em JUizo e fora dele.
Att. 11. A Assessoria de Segurança. e Informações _comper,e exercer as
atividades próprias de órgão integrante do Srstema Setorlaí de Informações e Contra-Jníormação, sujeita
à ortentaçâo normanva, a supervisão
tecmca e·' à nscanzaçao especmca da
Divisâ? ,de Segurança e informações
do Mínístérso da
Agricuhura sem
prejuízo da aubordínaçàc ~ Superintendente da SUNAB.
Arü. 12. 4.Sec;J:'etaria de Planejamente, como órgão seccional do S1.s-

tema de Planejamento i i1edera l, com-

pete a programaçao, orgarnzaçao, díreçao, execuçac, coordenação e o controle das auvidaoes de pianeJambnoo,
orçamento e znouerrnaacào acmimstrM,~va..

~u

Orgãps centrais de
;superior

Direção

Ao Depa.:ta.menro de
e .ssiccos oe J.VH~L·caa.O.i
OOLlJ..[Jt::W exercer as a.uvmaues ue Vt:'lt~
quisa e estudos ue LtIUrC-;:t.QW. ue
cnaçac e apncaçac ce t~n'l,;LO~d.-~ ce
consume, t:. as reianvas ac setor da
a.gwpt1Gual'la e eti. pesca.
Art. 14. Ao Departamento de
Oomrote e
j;l'lSca-U:&.1.-:.'a;,)
compete
COOIUt;;na,r e exercer ~ 1;l....J.VU.:üI....t;.:i oe
OOIH.-IOle e .nscanaaçao
uo cumpraArt ,

Pesquisa

la.

memo na rmancace aa bUl'lao. es-

peciaimente no que se rerere a apnc~au e execu~ao aa
J.~~..:;j1a~~ ae
imervençac no QUrrJ.H1l0 econcnuco .
Art. 15. Ao Departamento oe -rrtgo compete onemar, executai e 115canzer us anvzcaces rerauvas a comerczanzaçac e Inàus~rLall~çao;Je
trigo.

Paxágrafo único. A Junta. Deliberativa ue Trigo compete fixar curetrizes secare sobre a cmpo.. r.a.,,;ãt... ue
trigo, eacaneiecer concacoes para
operações ce compra e l.1~~~porLe ue
trigo e assessorar o Departamento C1C

l'rJgo nas suas atrrbuiçoes ,
Art. 16, Ao Departamento ae
Acru.mscraçao compete orientar, cooruenar, execucar e conurorar as auvi..ades reratavas aos serVIços geraas, aarzuniacraçac pacrrmomar e acmm.sera-

çao ue metenar.

Art. 17. Ao Departamento de Finanças compete onenrer, cooruenar,
executar e controlar as auvicace, ce
aurmmstraçao nnanceira e coneaun
e de auditoria,
Art. 18. Ao
Departamento
oe
Pessoal, orgac setorrar ::"0 SIStema uo
Pessoal CIVll da Adrmrnsu-açao ~'e

derat -

Sl.PEC, suoonnnauc admr-

rustratívamente ac Supe.. mcendente e
vmcuíado tecnicamente ao lJcpaltamente Administrativo -ro Pessvai "'::Jvu - DASP, compete exercer as
atividades de gestac, execuçao, cor.trote e pesquisa de ass ...ntos concer-.
nentes à aumínístraçãc de pessoal.
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órgãos Regionuis

.Art .. 19As,Delegacias

compete

exercer e cumprir as imahdades vda.
SUNAB no limite de sua jurisdição.
Art. 20. As Agências compet-e
exercer .as .atividades que lhes, forem
cometidas 'no
de sua criação.

ato .

cretarias de Educação dos Estados,
deverá programar as atívídades comemorativas e _de esclarecimento da
comunidade sobre a vida e obra de
Louís Braille, criador -do sistema,
Art. 3.-0 Este Decreto entrará em
vígor ma data de -sua -publicação, revogadas as-disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1975;
154.° da, Independência & 87.0 da

República.

CAPíTULO IV
Disposições Gerais e 'I'rumstiorias

Art. 21. São, extensivos à SUNAB
os prfvilégtos .da Fazenda Pública no
tocante à cobrança dos seus créditos,

processos em. _geral,c<.U>tas',

.juros,

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO .N." 75.732 MAIO DE 1975

DE 15 DE

prazos de prescrição, Imunídade ' trr-

butárfa e isenções rtscars.
Art. 22. Os cargos -em comissão- e

Autoriza a concessão de auxilio da

as, funções gratificadas do Quadro .do

-ritórío Federal de Fernando de No-

Pessoal ficam mantidos na situação
atual até que .sejam cJas'5i.ficadose
transformados na sistemática da Lei
n- 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

Art. 23. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo revogados os Decretos n-s 51. 887, de
4 de abril de 1963, 60A50, de 13 de
março de H167, 72.555, de 31 de julho
de 1973 e as demais dísposíções em
contrário.
Brasília, 14 de maio de 1975;
154:' da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.? 75.731 nero DE H,i75

DE

15

DE

Institui a "Semana Nacional Comemorativa do Sesquicentenário do
Sistema Braille"

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI. da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica Instituída, de 10 a Ie
de agosto de 1975, a "Semana Nacional do Sesquicentenário do Sistema
Braille" .

Reserva do Fundo Especial ao Terronha.

à, Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constituição, e na forma do artigo 8.° do Decreto-lei n.v 835, de 8 de setembro
de 1969,

.

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a concessão
ao Território Federal. de Fernando de
Noronha, no ano de 1975, de auxilio
no valor de Cr$ L500.000,OO (hum
milhão e quinhentos mil cruzeiros),
à conta da reserva constituída com
recursos do Fundo Especial a que se
refere o artigo 25, item III, da Constituição, destinado a financiar os investimentos previstos no Programa
de Aplicação aprovado pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, para o correspondente
exercício financeiro.
Art. 2.° A transferência da importância de que trata o artigo 1.0 rarse-á em duas parcelas iguais, devendo a primeira ser liberada imediatamente e a segunda até agosto do
corrente ano.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Art. 2.° O Ministério da Educação
Cultura, em .cooperação com as Se-

Sylvio Frota
João Paulo dos Reis VellosQ

DECRETO N'? 75. n3
MAIO DE 1975

DE

15

DE

Autori.za a cesseo, scc a forma de utilü:ação (JrQ.t<uita, do terreno que
menciona, situado no Estado da
GOiás ..

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista. o dísposto no artíEC I? do Decreto-lei n? 178, de 16 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica

autorizada a CeSSa0,
a forma de utilização gratuita, á
Empresa Brasileira de Correios e Tel~grafos ECT, do terreno com a
área de 1.197,09m2 (Um mil cento Q
noventa e sete metros quadrados e noVU decímetros quadrados}, situado na
PraÇa Dr. Brasil caiaco, esquina com
a Travessa do Bulhões, na. cidade e
Estado de Goiás, de acordo com os
elementos constantes do processo protcconseoo no Ministério da Fazenda
sol) o nc 0768-60.896, de 1970.

501:'

Art. 29 O terreno a que se refere
o Art. 19 se destina à construção da

sede da Agencia Postal 'I'eíegratrca,
no prazo de 2 «iots: anos, a contar
aR. assinatura do contrato de cessao,
a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Património da União.
Art. 39 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
mcrustve por benfeitorias reaüzadas,
S~ ao terreno, no todo OU em parte,
vier a ser dada utílíaaçãc diversa da
prevista no Art. 21' deste Decreto ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

DECRETO N." 75.734 MAIO DE 1975

DE

15

DE

A utoriza a cessão, sob a forma. de
utilização gratuita, do. imóvel que
menciona, situado no MuniciplQ de
vaunnoe, Estado de São Pauló.

o Presidente da República,
usando da atribuição que .Ihe conreie o artigo 81, item lU, da Oonstttutçâo, e tendo em vista o disposto no
artigo 1." do Decreto-lei n." -178, de
16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. L" Fica autorizada a cessão.
sob a forma de utilização- gratuita,
ao Município de Valinhos, Estado de
São Paulo, do terreno com a área de
1..964,OOm2 (hum mil, novecentos e
sessenta e quatro metros quadrados)
e prédio residencial nele existente,
situado naquele Municipio e integrante do próprio nacional denominado Ooudelaría de Campinas, de
acordo com os elementos constantes .
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n." 0768-54.095
de 1974.

Art. 2." O Imóvel a que se refere
do
de
Agosto e à construção de trevo da
auto-estrada Valinhos-Campínas, no
prazo de dota (2) anos, a- contar da
assinatura do contrato de cessão.

°prolongamento
artigo L" se destina à abertura
da Avenida Onze

Art. 3." A cessão tornar-se-a nula,
sem direito a cessionária a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no art.
2." deste Decreto, se não forem cumpridas as condições impostas pela
Coudelarla de Campinas ou, ainda, se
houver inadimplemento de cláusula
do contrato a ser lavrado em livro
próprio do serviço do Patrimônio da
União.
Art. 4." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de maio de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEL

Mario Henrique snnonsen
Euclides Quandt de Otnreíra

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsoi
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·l>ECRE'I'ü N\I 7t>:' 7:)5 ~
MAIO DE ·1975

DE

15

DE

Autorirut a cesseo, sob a forma de utitiOOÇlw gratUlta, ao terreno que
menctona~ snuaa.o no MumCipio de
Sâo .FranciiCO: ao Slul,Estaàa ce
Catarina.

santa

O presidente da Repúbnca,
usando da atrrbuíçêo que lhe contere
o artigo B1, Hem lU, ca Oonstrttnçao,
e tenco em viste o dISPOSto no am~,() lq dO Decreto-lei nv 178, de 16 de
reverezrc de 1967,
DECRETA:

Art. 19Fica autorizada a cessão, sob
a rorma ete utrnzaçao gratuita, SiO
Mumcrpio ele Sac i<TanClSCO 00 SUl,
xsrecc 'ce Santa cecanne. ao terreno com a área ue 7 .aai.coma tsere mu
trezentos e oitenta e um metros qua«tacos e cmquenta necimetros quauraCIOS),. mtegrante. uo-proprro nacional
()I"...Upao.OpelO :'::8" Grupo de
Artnnal'~a de Oampanna co Mmisterío
ao
axercnó, srtuauo ao iongo ua antiga
ectràce geral, ce rrcatuoa, atual rocovia Duque de Caxias, no local '"
"Morro do Bananal do Ubatuua", naquele Mumcipio, de acordo com os
elementos constantes eto processo protcconzado no Mmisterro da Fazenda
sob o número 0768-43.118, de 1974.
Art. 2Q O terreno a que se retere
o artigo 1" se destina a construçao de
necno e a amphaçao de variante ca
ronovia Duque <te Caxias, no prazo de
2 tcoisj anos, a contar <Ia assmatuf~ 'do contrato de cessao, a ser raviedo em l1vro próprio d.o Serviço do Patrrmóníc da umào.
Art. 3<,1 AceSSa0 tornar-se-a nula,
sem dIreIto a qualquer mdemzaçao,
incíusrve por oenreitortas reauzaoas,
se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser oeoa destmaçao diversa da
previste no artago 2'" uestc Decreto ou,
amua, se ocorrer madzmpiemento 0.6
cmusuía contratual.
Art. 4Ç Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua pubncaçao, revcgadas as dISPOSIÇoes em contrario.
Brasíüa, 15 de maio de 197'5;
154c,> da Independencig e 87Ç da

aepacnca.

ERNESTO GEISi:L

.sylvio,Frola
Márta nenruiue stmoneen.

DECRKTü NÇ! 'i5. 736 --

DE

16 os-

MAIO VI:: 1975

Eleva o capital da.- empresa pública Financia<tora de· E.tuetos e Projetos PINEl;'.

O Presidente da República, usando
das atriourcões que lhe comere o arti~o
81, item IlI, da consntuiçao, decrete:
Art . iv. Nos termos do artigo Bv, íncíso tr, dos Estatutos aprovados pelo
Decreto nv 75.4í2, ele 1:::: ele março de
19 {5, rica elevado paraCr~ ." ....•
180.000.000,00 icemo e oitenta ml~
Ihôes de cruzeíroaj o capital da empresa puoüca Fmancíadora deE$tu~,
uos e Projetos - FiNEP,· vtncurada
à secretarie de Planejamento da .Presidencía da Repuonca, provindo ' oJt,
respectivos recursos de r e ~ e r vali
acumuladas em exercícíos anteriores.
Art. 2Ç Este Decreto entra em vlgor
na data de suo. pubncação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasüta, 16 de maio de 1975;
IMo da Independência e 879 da
República .
r

ERNESXO

GEISEL

João Paulo aos Reis

v eüoeo

DECRETO N° 75.737 MAIO DE 1975

DE 19 DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, terrenos e
benfeitorias necessárias à .construção da subestação denominada .••
"Agua Grande tt", da Light - Serviços de Eletricidade S. A., no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdtuíçàc,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra o, do Código de' Aguas, no
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941,e o que consta do Processo
DaNLE 705.357-74,
DECRETA;

Art. l° Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, os terrenos com benfeitor~,as
de propriedade parttcular necessários
à construção da subestação denominada "Agua Grande II", no Bairro de
Cordovll, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2° Os terrenos referidos no artigo anteríor compreendem aqueles
constantes da planta de situação número 100.459, aprovada. por ato eto
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo n" 705.357-74, e
localizam-se na Rua Coronel Camísão números 1.217, 1.231 (dois) lotes,
1. ::154, 1.249, três lotes junto e antes
do número 1.285, lote número 1.285
e dois lotes junto à faixa da Unha de
transmissão Meriti-Triagem e Rua
General carvalho números 1.330, ...
1.336, 1.338, 1.340 e 1.342, no Bairro
de corcovn, Cidade do Rio de .Ianeiro, compondo uma gleba de 7 .635 metros quadrados, delimitada pela poligonal que se inicia no ponto de rnterseçãc da lateral esquerda da aLUdida faixa com o alinhamento ímpar
da Rua Coronel camísão, e assim caracterizada: 88,46 metros no rumo
verdadeiro de 64° 30' NE, desde a lateral esquerda da mencionada faixa,
até um ponto situado a 208,00 metros
da Avenida Merttí, em oonrrontaçao
com a Rua Coronel Oamísão, lado ímpar; 80,00 metros no rumo verdadetro de 25° 30' SE, dessa última rua à
Rua General Carvalho, paralelamente
à Avenida Meriti e ao longo da lateral direita do imóvel 1.217 da Rua
Coronel Oamísão: 77,39 metros no rumo verdadeiro de 64° 30' SW, desde
a referida lateral direita no número
1.217, até a mencionada faixa da linha de transmissão, em confrontação
com a Rua General Carvalho e o imovel n~mero 1.405 do mesmo Iogradouro; rtnalmente, 41,35 metros nos rumos verdadeiros de 70° 09' NW e 5°
53' NW, respectivamente, em conrrontacão com a aludida lateral esquerda da faixa da linha de transmissão, desde o prolongamento do alinhamento par da Rua General Oar
valho, até o ponto inicial acima Indicado.
v

Art. 3° Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S. A., a promover a desapropriação dos referidos
terrenos e respectivas benfeitorias, na
forma da legislação vigente, com os
seus recursos próprios.
Parágrafo únrco. Nos termos do ê.rtlgo 15, do Decreto-lei ns 3.365, de 21
de Junho de 1941, modificado pela Leí
n° 2.786, de 21 de maio de 1956 fica.
a expropriante autorizada a tn'vocar
o caráter de urgência no processo de
desapropriação, para fins de ímíssâo

de posse dos terrenos e respectivas
benfeítcrlas abrangtdos por este Decreto.
Art. 4° Este Decreto entrará em vlgor na data da sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki uet«

DECRETO N° 75.738 MAIO DE 1975

DE

19

DE

Concede a Antônio José de Carvalho
firma individual, o direito de lavrar
minério de terra no Município de
Igarapé, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da constitúiçâ.b
e nos termos do artigo 43 do Decretolei ns 227. de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração). alterado pelo
Decreto-lei n- 318. de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. }O FIca outorgada a Antônio
Jose de carvalho, firma individual,
concessão para lavrar minério de rerro em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Fazenda do MosQuito. Distrito e Município de Igarapé, Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e vInte hectares e trfnta e oito ares (120,38 ha), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a trezentos e quarenta 6
seis metros e noventa e quatro cen ..
tímetros (346,94 m) , no rumo vercadeíro de trinta e um graus vinte e
cinco minutos sudeste (31° 25' õE), do
marco quílométrfco n" 40 da Rodovia
BR-381 e os lados a partir desse verüce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentas e vinte e
oito metros e cínquenta centímetros
(228,50 m), sul (S); noventa e sete
metros e cinquenta centImetros (97,50
mj, oeste (W); trezentos e dezoito
metros e trinta centímetros (318,30
m) , sul (8); cente e nove metros e
noventa centímetros (109,90 m), .oeste
(W); quarenta e três metros e cínquenta e cinco centimetros(43,55m),
sul (8); vinte e seis metros e sessenta
centímetros (26,60 m), oeste (W) j

l'i:l
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quarenta e três metros e sessenta.
dois centímetros (43,62 m), sul

e

(8);

trinta e nove metros e cínquenta e
cinco centimetros (39,55 m) , oeste
(w); ctnquenta e sete metros e cínquente e dois centímetros (57,52 mi,
sul (8); quarenta e nove metros e
noventacentlmetros (49,90 m) , oeste
(W); setenta e dois _metros e em
quenta e um centímetros (72,51 mj ,
sul (8); cento e trInta e alto metros e clnquenta centlmetros (138,50
m) , oeste (W); dezesseis metros e
sessenta centímetros (16,60 m), sul
(8); cento e noventa e sers metros
e oitenta centímetros (196,80 mj , oeate (W); sessenta e nove metros e cinquente e três centímetros (69,53 mj,
sul (8); novecentos e trInta e nove
metros (939 m) , oeste (W); quatrocentos e trinta e um metros e dezoito
centímetros (431,18 m) , norte (N),;
vinte e seis metros e vinte e cinco
centímetros (26,25 m), leste (E); noventa e seis metros e cínquenta centímetros (96,50 m), norte (N); trinta
e sete metros e cínquenta centímetros
(37,50 m) , leste (E); duzentos e quarenta e três metros (243 m) , norte
(N); sessenta metros (60 m) , leste
(E); setenta e nove metros e quarenta e cinco centímetros (79,45 m) , norte (N); mil quatrocentos e setenta e
quatro metros (1.474 m), leste (E).
v

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras rerendes no mesmo Código, não expreasamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o s-eguinte:
ala concessão fica sujeita às estapulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n- 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
comíssao Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos' devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e -66 do Código de Mineração;
dJa concessão de lavra terá por
título, -este Decreto, que será trens-

crito no Livro C - Registro dos _Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da -Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2" As propriedades vízlnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçào..
Art": 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário. -r(DNPM -

130-59).

Brasília, 19 de maio de 1975;"
da Independêncta e 87" na
República.

154"
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DECRETO N° 75.739
MAIO DE 1975

DE

19 DF..

Concede à Indústria de caictnaçõo
Basílio Ltaa., o direito de .avrar
calcário no Ivlunicípio de Prados,
Estado de Ivlinas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n- 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n'' 318,_ de 14 de marco
de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada à Indústria
de Calcínaçãc Basilio Ltda., concessão para lavrar calcário em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Mata do Ribeirão, Distrito e
Município de Prados, Estado de Minas Gerais, numa área de seísc hectares quinze ares e quarenta, e dois
centdares (6,1542 ha) , delimitada por
um polígno irregular, que tem um
vértice a mil trezentos setenta e um
metros e noventa e cinco centímetros
(1.371,95 m). no rumo verdadeiro de
cinco graus e cínquenta e sete mínutos noroeste (05"57'NW) da Torre da
Igreja do Ribeirão dos Elvas e os Iudos a partir desse vértice; os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: duzentos e cinco metros (205 li),norte (N); dez metros (lO m) , oeste
(W); cento e oitenta e sete metros
(187 m), norte (N); nove metros (9
m), oeste (W); oitenta metros (80
m) , 'norte (N); dezessete metros (L7"
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m) , este (E); sete metros (7 m), sul
(8); dez metros (la m), este (E);
oito metros (8 m), sul (8); dez metros (10 m), este (E); sete metros (7
m), sul (8), dez metros (10m), este (E)
sete metros (7 m), sul (8); dez metros (10 m), este (E); oito metros (8
m) , sul (S); dez metros (10 m), este
(E); sete metros (7 m) , sul (8); dez
metros (10 m), este (E); sete metros
(7 m), sul (8); dez metros (la m),
este (E); oito metros (8 m), sul (3);
dez metros (10 m), este (E); sete
metros (7 m), sul (8); dez .netros
(la in); este (E); sete metros (7 m) ,
sul (8); dez metros (10 m) , este (E);
oito metros (8 m), sul (8); dez metros (10 m), este (E); sete metros (7
m), sul (8); dez metros (lO mi, este
(E); sete metros (7 m), sul (8); dez
metros (lO m) , este (E); oito metros
(8 m), sul (8); dez metros (la m),
este' (E); sete metros (7 m), sul (S);
dez metros (10 m) , este (E); sete
metros (7 m), sul (8); dez metros (10
m) , este (E); oito metros (8 m) , sul
(8); dez metros (10 mr, este (E); sete metros (7 m), sul (S); dez metros
(la m) , este (E); sete metros (7
m) , sul (8); dez metros (10 m), este
(E); oito metros (8 m) , sul (8): dez
metros (la m) , este (8); sete metros
(7 m) , sul (8); dez metros (10 m) ,
este (E); sete metros (7 mj, sul (S);
dez metros (la m), este (E); oito metros (8 m) , sul (S); dez metros (la
m), este (E); sete metros (7 m), sul
(8); dez metros (la m), este (E);
sete metros (7 m), sul (S); dez metros (10 m), este (E); nove metros
(9 m) , sul (S); oito metros (8 m),
oeste (W); dez metros (10 m), sul
(S); nove metros (9 m), oeste (W);
dez metros (lO mj , sul (S); oito metros (8 m), oeste (W); 'dez metros (10
m) , sul (8); nove metros (9 m), oeste
(W); dez metros (m nú, sul (3);
oito metros (8 m) , oeste (W); dez
metros (10 m), sul (S); nove metros
(9 m). oeste (W); dez metros (10
In). sul (S); oito metros (8 mr, oeste
(W); dez metros (la m),' sul
(5);
nove metros (9 m) , oeste (W); dez
metros (lO m), sul (S); oito metros
(8 m), oeste (W): dez metros no m) ,
sul (S); dez metros (10 m) , oeste
(W); dez metros (la m) , sul (S); oito metros (8 m), oeste (W); dez metros no m) , sul (8); nove metros (9
m) , oeste (W); dez metros (10 m) ,
sul (8): oito metros (8 m), oeste
(W); dez metros .(l0 m) , sul (8);
nove metros (9 m) , oeste (W): dez
metros (10 m) , sul (S); oito metros

(8 m), oeste (W); dez metros <1,0
m), sul (8); nove' metros (9 m), -ieste (W); dez metros (10m), sul (S);
oito metros (8 m), oeste (W); dez
metros (10 m), sul (S);' nove metros
(9 m), oeste (W); dez metros (10"m),
sul (S); oito metros (8 m), oeste
(W); dez metros (10 m) , sul (5); dez
metros (la m) , oeste (W); dez metros
(10 m) , sul (8); oito metros (8 m) .
oeste (W); dez metros (la m) , sul
(8); nove metros (9 m) , oeste (W);
dez metros (10 m), sul (8); oito metros (8. m), oeste (W); dez metros (10
m) , sul (8); nove metros '(9 m), .oeste
(W); dez metros (10 m), sul (8);
oito metros (8 m), oeste (W); dez
metros (10 m) , sul (S); nove metros
(9 m) , oeste (W); dez metros (10 n».
sul (8); oito metros (8 m), oeste
(W); dez metros uo m), sul (5):
nove metros (9 m) , oeste (W); dez
metros (la n». sul (8); oito metros
(8 m), oeste CW).
'
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n" 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução ns. 3, de
30 de abril de 1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário 'fica obrigado a
recolher aos cofres -rúbllcos os -tribu;.
tos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbe, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá- por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro, -C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia. ~. _. -

Art. '2° As propriedades vizinhas ,eSq
tão sujeitas às servidões de solo e

i7~
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't:'.bsoJo:pa,ra fins de lavra, na forma
00 artiao 59 do Código de Mlnera,;ão.
Art.

3° Este Decreto entrará em

vigor na' data de sua publlcação, revogadas as dísposíções em contrário.

EXECU'!'IVO

Brasília, 19 de maio de 1975;
1540 da Independência. e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

<DNPM,B.021-60) .

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 75.740 -

DE

19

DE MAIO DE

1975

Dispõe sobre a tranejormoção de cargos em comissão e junções gratificadas
em/Uncóes íntearaniee tla.(;

C,l!p(1"""';ru:

Direr:ifn 'nterm p a il'7;r i a,

p.

A (OSl,~

tenda Intermediária do Grupo Direção e Assistência mtermesuàrías,
CÓdlgO DAI-110, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica, e
dá outras P"01)idências.

o

Presidente da República,

usando da atríbulção que lhe confere o artigo 81, item lII. da Constituição
e tendo em vista ti disposto no artigo 79 da Lei número 5..645, de 10 de
dezembro de 1970: no artigo 19 da, Lei número 6.006, de 19 de dezembro
de 1973; e o que consta do Processo DASP número 2.105, de 1975,
DECRETA:

Art 19. São transformados, na forma do Anexo I deste decreto, em
funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, código DAI~111,
e .Asslstêncía Intermediária, código DAI-112, do Grupo Direção e Assistência
Intermediárias, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica, os
cargos 'em comissão e as funções gratificadas constantes da "situação anterior" do mesmo Anexo.
Art. 29. As funções gratificadas relacionadas no Anexo III ficam suprimidas para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste
decreto.
Art. 39. As transformações e supressões de que' tratam, respectivamente, os artigos 19 e 2Q deste decreto somente se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da
"situação nova." do Anexe I.
Art. 49,. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da .àeronáutica.
Art. 59. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 19'75, 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente decreto. foi publicado no D. O. de
27-5-75 (Suplemento).
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DECRETO N9 7rL741 -

DE 19

DE

175.

MAIO DE 1975

Ji3p6e Mbre a transposição e tranetor mação de cargos para cs Caugorias
Funcionais dos Gruooe: Artesanato - 'A-RT-70'o, serviços AuXiliares -:-'
SA-800. Outras Ativiclades de Níoel Superior - NS-900, Outras AtiVidades de Nível Médio -~ NM-1000, Serviços Jurtd1.cos - SJ-1100, e Serviços de Transporte Ojir.ial e Portaria - TP-1200, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providéncias.

o Presidente, da República

usando da atrfbuícão que lhe> confere o artigo 81, itens UI e VlII, da
Constituícão e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99, da Lei número
5.M...'S. de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP no 1.987,
de 1975,
DECREtA:

Art. 1Q. São transpostos e transformados na forma do Anexo l, para
as Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia.
Artífice de Mecânica, Artíf'ir--c de, Eletricidade e Comunieacóes, Artífice de
Carpintaria e Marcenaria, Al'tífic,1 de Artes Gráficas, Artífice de Aeronáutica e Auxiliar de Artífice, de Grupo Artesanato; Agente Administrativo e
Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, Médfco, Enfermeiro, Nutricionista,
Psíeôlogo, Farmacêutico, Odontólogo, Engenheiro Aertmensor, Meteorologista. Engenheiro, Arquiteto. Químico. Economista, Técnico de Administracão. Contador, Estatístico, Assistente Social. Técnico em Comunicação Social
e Blbliotecário do GrUDO.'; Outras ,·'\t,iv Idades de Nível Superior; Auxiliar de
Enfermagem, Técnico em, Radlcloguc, Agente de Servíços Complementares,
Técnico de Laboratório Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente
de Atividades Agropecuárias. Auxiliar de Meteorologia, Agente de Serviços
de Ensenharfa Desenhista 't'écriíco em Cartografia, 'I'ecnólogísta.. Auxiliar
em Assuntos Educacionais Agente de 'Telecomunícacões e Eletricidade, Agent,~ de Ctnetotoerafta P. 1\:Iinrnfilm'Hl'prrL 'tdentdfteador n~.ti1O!':~óDico. Allente
de Transporte Maritimo e Fluvial, Agente de Segurança de' Tráfego Aéreo,
Técnico. df'- Contabflídede. Af':ente de -Mecanizacãoide .Aooío e 'Telefonist;-'
do Grupo Outras Atividades de Nível Médio: Assistente Jurídico. do Grupo
Serviços Jurídicos, Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo Ser':'
vtcos dI'! 'I'ransnorte Onc!aI P Portai-ia. ih· Cll1~d"("l Pp ... ....,"'flPllt'" tio Mini~
teno da Aeronáutica, os cerres cujos ocupantes se· habílítaram no processo
self'titlo de oUP tratam .... 0:: flpcret.o~ de estruturacão dos TPfe1'1fln<: O"11PO~.
com as alterações posteriores, conrorme relação nominal constantes (1.0
Anexo II deste Decreto.
Art. 2Q • OS cargos relacionados no Anexo III deste Decreto fiçam
incluídos no Quadro Suplementa,r do Ministério da Aeronâutíca, na forma
do disposto no parâgrafo único do artigo 14 da Lei nv 5',645, de in-de dezembro de 1970.
Art
~~.~tério

3 9 . Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal, do Mída Aeronáutica. OiS cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto.

.Art .49. O órgão de pessoal apostílará os títulos dci!.'ftUlciçmários·
abrangidos por. este Decrete, ou os expedirá para os que não os pcSS1.1frem·.
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Art. 5<1. A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste, Decreto, das
grattücações cererentes ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva
e ao serviço extraordinário, a este vinculado, das diárias instituídas pela Lei
nc 4.0lfl. de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, das diferenças
mensais asseguradas pelo erttgo 103 do Decrete-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967 e pelo rrecreto-teí ns 673, de 7 de julho de 1969, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos
referidos funcionários a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados
apenas o salário-familia e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§ iv
Da, Importânclu relativa ao pagamento das diferenças de vencí-.
mento devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da implantação
do Plano de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas
às gratificações, vantagens e outras retribuições de que trata este artigo,
porventura percebidas pelo íuncionário, desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 29. A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos
cargos, atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber
as grattrícaçõcs e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei
nv 1. 341, de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.

Art. 6" Os funcionários eptantes por Categoria Funcional diversa
daque'a a que poderiam, ortgmarfamente concorrer, são mantidos no Quadro
de Pessoal do Ministério da Aeronáutica, na forma do Anexo V deste Deereto.
Art. 7rJ.
Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas
graduais indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigoram a
partir de 1rJ de novembro ele 1974, correndo á despesa à conta dos recursos
crçamentáríos próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 81). Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio de 1975, 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO G 'ZISEL

J. Araripe Maceâc

João Paulo dos Reis

verrosc

O anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de. 27
de maio de 1975.

DECRETO N'I 75.742 - DE 20 DE MAIO DE 1975
Fixa a distribuição das junções privativas e gerais dos Oficiais do EXército, em cada Anna e no QMB, por postos, a vigorar
a partir de 30 de abril de 1975

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III. da
39 do Decreto r.. '" 71.848. de 16 de fevereiro de 1973,

Constituição e tendo em vista o parágrafo primeiro do artigo

DEcRETa;

Art. 19. Os efetivos globais, nas Armas e no QMB, a vigorar a partir de 30 de abril de 1975, são distribuídos, por
postos, pelas seguintes runções privativas e gerais:

I
I

POSTOS

ARMl.S e QMB

I

FUNÇõES

I

PRIVATIVAS

I

I
I
I

FUNÇ~ES

GERAIS

(QEMG e QSG)

EFETIVOS
GLOBAIS

11

Coronel

Tenente-Coronel

INFANTARIA
CAVALARIA
ARTILHARIA
ENGENHARIA

INFANTARIA
CAVALARIA
ARTILHARIA
ENGENHARIA

I
I
I
I
I
I

II
I

I

5
7
6
16

79
37
52

Major

I

I
I
I
I
I

192
84
105
7

422

I

280
98
308
41

966

272
114
264
99

1.355

I
I

I

71

I

-253
101
153W

I

I
INFANTARIA
CAVALARIA
ARTILHARIA
ENGENHARIA

I
I

I

I

I

I

I
I

II

POSTOS

ARMAS e QMB

,I

I
I

I

I

Capitão

II
I
I

Primeiro-Tenente

I1
I

,I
1
Segundo-Tenente

I
I
I

I1

I

INFANTARIA
CAVALARIA
I
ARTILHARIA
I
ENGENHARIA
1
COMUNICAÇõES
MATERIAL BÉLICO

I

I

INFANTARIA
CAVALARIA
ARTILHARIA
I
ENGENHARIA
I
COMUNICAÇõES
I
MATERIAL BÉLICO I

I

INFANTARIA
CAVALARIA
ART1LHARIA
ENGENHARIA

.I
I

COMUNTCACõES

MATERIAL BÉLICO

I
I
I
I
I

I
I

II

~ÇÕES

I,

(QEMG e QSG)

I

I

692
241
348
315
174
208
1.067
323
421
151
125
175
448
137
134
113
6
33

1

I
I
I

I
I

Brasília. 20 de maio de 1975; 154:9 da Independência e
SylVio Frota

I

EFETIVOS

I

GLOBAIS

O

80
88
O
O
O

\
I

1
I

I

2.146

I

I
I

\

I
I

I
I
I

I
I

I

I
I
I

Este Decreto entra em vigor a partir de 30 de abril de 1970.

ERNESTO GEISEL

GERAIS

I

I

I
Art. 29,

PRIVATIVAS

J
I

I

I

FUNÇÕES

879 da República

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

53
12

I
I
I

2:262

1

I
I

936
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DECRETO N° 75.743 - DE 20 DE
MAIO DE 1975
Declara de utilidade pública, para
tíne de desapropriação, uma área
de terreno urbano, sem benfeitoruie,
situada na Cidade de Vitória, Estado do Bspímtc Santo, âestisuuui à
instalação de uma eetuçõo costeira
e de uma repetidora de telecomunicações, e serviços afíns.. pela E'l'fI-presa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL.

O Presidente da República,

usarmo das atribuições Que lhe confere o artigo 81, item Dl, da Oonstítuíção. e tendo em vista o disposto
no artigo 55, letra "h" e 61' do Deereto-ter número 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA:
Art. 10 :Ê declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprfaçâo,
uma área de terreno urbano, sem
benfeitorias,
medindo
2 AOO,OOm2
(dois mil e quatrocentos metros quadrados), situada na cumeada do M-Q!.'ro da Fonte Grande, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, de proprledade de herdeiros de. Fortunato
Pinto de Lyrio. Aurélio Pinto de Ly..
rio e sua mulher Laudina Maria da
Conceição, Albertina Mana da Penha Lyrto, Leopoldína AUgUSt3 de Assumpção, gsmérta Maria do Rosário e
Cyrilla Maria do Rosário conforme
Registro número 8.368, Livro .- 3 L.,
folhas 149, data de 18 de junho de
1943, do Cartório do Registro de Imóveís da Comarca de Vitória, U"
Zona), do Estado do Espir~1..a Santo.
Art. 20 A área de terreno tem o
formato de um polígono retanguíar ,
Os lados medem 40,OOm e 60,Oom respeetívamente e se orientam segundo
os azimutes - Az:::: 13°27'10,331" -

=

Az
103°27'231",Az
193°27'10,231"
e Az= 283°27'10,231". As coordenadas
dos vértices do polígono são, Lat.,
8-20°18'32,118" e Lgtd. .
, .
W-40020'22,241"; Lat. 8-20°18'30,52"
e Lgtd , W-40020'21,920''; Lat, ,
.
S-20018'31.242" e Lgtd ,
.
W-40020'19~B9''; Lat. 3-20°18'32,508"
e Lgt. W-40020'20,210". Será ~·.es
membrada de uma área de terreno
com 494.490,00m2 (quatrocentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e
noventa metros quadrados) de área
e 2.888,70m (dois mil, oitocentos e
oitenta e oito metros e setenta centímetros) de perímetro, confrontando
com as propriedades de: ao Norte,
José Antonio dos Reis Bastos Júníor ;
ao Sul, José da Silva 't'etxeíra, hoje
Antonio Alves de Azevedo; a I.este,
Estrada do Conselho e terras do Dr ,
José Mello Carvalho e a. Oeste, berdeiros de Manuel Francisco, tudo conforme planta 1.07.03-01.10.1-02- A e
demais documentos constantes do
Processo na 015418-74, do Ministério
das Comunicações.
Art 3 Fi
. o
ica a Empresa Braaüerta
de Telecomunicações - EMBRATEL,
autorizada a promover a desapropr-iação da referida área de terreno, na
forma da legislação vigente, com seus
recursos próprios.
Art. 40 Nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei número 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
número 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de tmediata imissão de posse.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 20 de maio de 1975',
154° da Independência e 87 da
República.
ERNESTO GEISEL
Buctuies Quandt de Oliveirrt,
Q

----

DECRETO N.Y 7D.744 -

DE

22

DE

MAIO

DE

1975

Abre ao Minisiélio dos Transportes, em favor de diversas unidades orçamentórtos, o credito suplementar de Cr$ 11.510.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974
DECRETA:
Art. 19. Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral, Departamento de Administração e Departamento do Pes-
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soal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 11.510.000,00 (onze milhões
quinhentos e dez mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
('r$ 1,00
2700
MINIST"'RIO DOS TRANSPORTES
2702
Secretaria Geral
2702.16090412.005
Coordenação do Planejamento
3.1.2.0
Material de Consumo
.
250.000
2706
Departamento de Administração
2706.16070211.291
Plano de Transferêncía para Brasília
4.1.1.0
Obras Públicas
.
8.000.000
2706.16070212.013
Coordenação dos Serviços Administrati4.1.4.0
2708
"708.16070212.010
3.1.1.1
02
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.5.0
4.1.3.0
4.1.4.0

vos
Material Permanente

Departamento do Pessoal
Admtnístração de Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Material de Consumo .. :
Outros Serviços de Tercéíros
Despesas de Exercícios Anteríores
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
,
Total

.

.
.
.
.
.

2.260.000

.

.

300.000
110.000
280.000
150.000
80.000
80.00

--11.510.000

Art. 2i? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de notações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
2700
MINISttRIO DOS TRANSPORTES
2703
Secretaria Geral - Entidades Supervlsionadas
Atividade
2703.16890212.923
3.2.7.2
Entidades Federais
03
Outros Custeios
~
.
7.000.000
Diversas,
,
.
08
40.000
4.3.4.0
Auxílios para Equipamentos e Instalações
840.000
4.3.5.0
Auxilias para Material Permanente
130.000
Projeto
2703.16890251.923
3.2.7.2
Entidades Pederaís
03
Outros custeios
.
1. 700.000
4.3.3.0
Auxilias pare Obras Públicas
.
1. 200.000
4.3.6.0
Auxílios para Inversões Financeiras
.
600.000

To tal

11.510.000

Art. 3(,1. Em decorrência dos cancelamentos" constantes no presente
Decreto, () Anexo III da Lei Orçamentária em curso, sofrerá as seguintes
alterações:
Cr$ 1,00
MINIST"'RIO DOS TRANSPORTES
5700
Departamento Nacional de Estradas de
5703
Ferro
Cancelando

Atividade
Projeto

8.010.000
3.500.000

5703.16890212.212
5703.16890251.574

Total

.

11.510.000
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Ai't. 4i;1. Este Decreto entrará, em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsem:
Dyrceu AraúJo Noçu.eire
João Paulo dos Reis vezzosc

DECRETO

N9

75.743 -

DE

22

DE MAIO DE

1975

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal (. crédito suplementar de Cr$ 4.640.100,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da' Repúbltca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,

DECRETA.

Art. 1Q. Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. o crédito suplementar
no valor de Cr$ 4.640.100,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil e
cem cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 1000, a saber:
Cr$ 1,00
1000 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS

1001 -- Tribunal de .rustíça do Distrito Federal
1001.02040112.021 - Prccessamentc de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 -- salário-Família. . .
.
1001.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contríbuíçôe... de Previdência Social
1001.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - rnatívo»
.
Total ....

3.090.300
131.500
3.800
218.400
698.800
497.300
4.640.100

Art. 29. Os recursos neoessânos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de. dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc lODO, a saber;
1000 -" JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITORIOS

1001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Atividade - 1001. 02G4011~. 021
3.2.5.0 - Contrlbuícões de Previdência Social
Atividadel001. 02040122.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
Atdvídade - 1001.15814882 015
3.2.3.3 - Salário-Família
.
Total

.

223.700
4.255.800
78.800
81. 800
4.640.100
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Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 22 de maio de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GErsEJ~

Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N,o 75. 746

~ DE

22

DE

MAIO DE 1975

Dá nova redação ao artigo 7.° do Decreto nr 67.505, de 6 de nOvembro
de 1970, que dispõe sobre o Projeto

nonaon:

O Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item V, da Constituição,
DECRETA

Art. 1.0 O artigo 7.° e seus parágra-

fos do Decreto n.s 67.505, de 6 de no.
vembro de 1970, que dispõe sobre o

Projeto Rondon, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 7.0 O Conselho Deliberativo compor-se-á de 14 (quatorze)
membros, representantes dos seguintes Ministérios ou órgãos:
a) Ministério da Marinha;
b) Ministério do Exército;
c) Ministério das Relações
Exteriores ;
d) Ministério dos Transportes;
e) Ministério da Agricultura;
J) Ministério da Educação e
Cultura;
g) Ministério do Trabalho;
h) Ministério da Aeronáutdca:
i) Ministério da Saúde
1) Ministério das Minas e
Energia;
l) Ministério. do Interior;
m) .Mínlstérío da Previdência e
Assistência Social;
n) Secretaria de Planejamento
da Presidência da República; e
O) Conselho de Reitores.
1.0 Os membros do Conselho
Deliberativo serão ceslgnados pelo
Ministro do Interior, mediante indicação dos titulares dos Minísté.,
rios ,e órgãos representados.
§ 2.° A Presidência do Conselho
Deliberativo será exercida pelo
representante do Ministério do Interior ou, nos seus impedimentos,
pelo membro do Conselho preê

viamente designado pelo Ministro
do Interior.
§ 3.° O representante do MinlStério do Interior será O Coordenador Geral do Projeto Rondon;"
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 22 de maio de 1975;
154.° ca Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
L. G~ do Nascimento e Silva

DECRETO NO 75.747 MAIo DE

DE

22

DO

1975

Concede à Rio Doce Titdnio S.A. TITANSA, o direito de lavrar mtnerio de titânio no Município de Patrocínio, Estado de Minas Geress .

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o
artigo8!, item IH, da Constituição e
nos termos do artigo 43 do Decreto-lei
TI.O 227, de 28 ce fevereiro de 1957
(Código de Mineração), alterado peje
Decreto-lei TI.O 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA

Art. 1.0 Fica outorgada à Rio. Doce
Titânio S.A. - TITANSA. concessão
para lavrar minério de fdtànioem terrenos de propriedade de Onofre Magalhães, Antônio Lula Oliveira, Pérteles Paiva Borges e Onofre Ferreira
da Silva nos lugares denominados Salitre e Bebedouro, Distrito de Sal1tre
de Minas, Município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, numa área de
mil hectares (1.000 ha,') delimitada
por um. retângulo que tem um vértice
a dois mil e setecentos metros
.
(2700m) no rumo verdadeiro norte
(N) do cruzamento da ferrovia da.
Viação Férrea centro oeste
.
(V.F.C.O.) com a rodovia Patrocínio-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Rio Paranaíba e OS lados divergentes
desse vértice, os seguintes comprlmentes e rumos verdadeiros: dois mil
e quinhentos metros (2.500m), leste
(E); quatro mil metros (4.000m),
norte (N).
parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e seus alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estio
pulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.e 51.726, de 19 de feve ..
reíro ce 1963 e da Resolução n.v 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário flca obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n.s 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe Incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto. que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da . Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
co artigo 59 do Código de Mineração,
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM n.s 804.380.69).
Brasília, 22 de maio de 1975;
1549 da Independência. e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.O 75.748 MAIO DE 1975

DE

22

DE

Concede à Companhia de Cimento
Salvador, o direito de lavrar argila
no Município de Salvador, Estado da
Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item !II, da Constituição e
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nos termos do artigo 43 do Decreto-lei
n.e 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA

Art. 1.0 Fica outorgada ~ Companhia de Cimento Salvador concessão
para lavrar argila em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Ponta da Sapeca, Distrito e Município
de Salvador, Estado da Bahia, numa
área de vinte e cinco hectares, vinte
e sete ares e cinqüenta centrares
(25,2750ha), delimitada por um ·polígono irregular, que tem um vértice a duzentos e doze metros (212m), no rumo
verdaderio de oitenta e três graus e
vinte minutos nordeste (8S920'NE),.da
aresta sudeste da estrutura do 'elevador de farinha crua da Companhia de
Cimento Salvador e os teces a partir
desse vértice, OS seguintes comprímentos e rumos verdadeiros:,. cinqüenta
metros (SOm), este (E); quarenta metros (40m), sal (S); trinta metros
(SOm), este (E); cinqüenta metros
(50m), sul (S); trinta metros (30m),
este (E); cem metros (100m), sul (S);
trinta e cinco metros (35m), este (E);
cento e cinqüenta metros (l50m), norte (N); noventa metros (90m), este
(E); duzentos metros (200m), sul (8);
duzentos e sessenta e cinco metros
(265m), este (E); cinqüenta metros
(50m), norte (N); vinte metros (20m),
este (E); cem metros (lOOm) norte
(N); quarenta e cinco metros (éõrm,
este (E); cem metros (lOOm) , norte
(N); quarenta e cinco metros (45m) ,
este (E); cem metros (tonm), norte
(N); auarenta e cinco metros (45m),
este (E); cem metros Clüüm) , norte
(N); quarenta e cinco metros (45m) ,
este (E); cinquenta metros (SOm),
norte (N); setecentos metros (700m),
oeste (W) e duzentos e sessenta metros (260m), sul (51.
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44. 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mtneraçâo e de outras referidas
no mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto, ficando
também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.e 51.726. de 19 de re..
vereíro de 1963 e da Resolução n.s 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear:
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b) O concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos
devidos à União, em cumprimento CX>

disposto no Decreto-lei n.« 1.038. de
21 de outubro de 1969;
C)

se o concessionário não cumprir

qualquer das obrigações que se lhe

incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por tdbulo-este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro cos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.

Art. 2,°

AJ3 propriedades vlzínhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM: 804.909-70).

Brasília,
154.0

àa

22 de maio de 1975;
Independência e 87.° da

República.
ERNESTO GEISEL

República.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.750

DE

22

DE

MAIO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso ae
Oíénciae Biológicas da Faculdade rle
Filosctia, Ciências e Letras de Tau..
bate, Estado de São Pauto.

o

Presidente da Repúbl1ca,
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III, da Oonstítuicão, de acordo com o artigo 47 da LeI
n.e 5.540, de 28 de novembro ôe 1966,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, conforme consta
do Processo n.s 205793-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA

Shigeaki Uekâ

DECRETO N.o 75.749
MAIO DE 1975

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1975;
154.0 ca Independência e 87.° da

DE

22 DE

Considera relevantes os serviços prestados nas Comissões Municipais do
MOBRAL.

Art. 1.0 E' concedido reconhecímento ao curso de Ciências Biológicas da
Faculdaóe de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté, com sede na Cidade
de Taubaté, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1975;
154.° ca Independência e 87.° da
Repúbüca.

o

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da constítuíção,
DECRETA

Art. 1.0 São considerados relevantes
os serviços prestados pelos integrantes
das Comissões Municipais da Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL.
Art. 2.° O Presidente da Fundação
Movimento Brasileiro de Alfabetização
- MOBRAL, ouvido o Conselho Administrativo, expedirá os certificados de
participação nos trabalhos desenvolvidos pelos membros das Comissões Municipais.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 75.551 -

DE

22 DE

MAIO DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos de
Letras, de Estudos Sociais e de Ciéncias da Universidade Católica de Minas Gerais, extensão de Mariana,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o art-igo 47 da Lei
n.« 5.540, de 28 de novembro de 1968,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

alterado pelo Decreto-lei n.s 842 de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação nv 1051-75, conforme consta
dos Processos nos 5.360-74 - CFE e
201.780-73 do Ministério da Educação
e cultura.
DECRETA

Art. 19 lt concedido reconhecimen-

to aos cursos de Letras, de Estudos So-

ciais e de Ciências, Iícencíaturas de 1.0
grau, da Universidade Católica de Minas Gerais, extensão de Mariana, Es ~
tado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na cata de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTo GEISEL
Ney Braga

DECRETO N° 75.752
MAIO DE

DE

23

DE

1975

Regulamenta o Decreto-lei n° 1.403,
de 23 de maio de 1975, que isenta
dos impostos de importação e sobre produtos industrializados as
importações de componentes destinados ao Programa de Construção
Naval e Plano Diretor d'l Reparação
Naval, e dá outras nroínaênctos,

o Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constdtuíção,
DECRETA:

Art. 10 Para os fins do artigo 20
do Decreto-lei número I.4C3, de 23 de
maio de 1975, a Superintendência Nacional da Marinha Mercante Iornecerá ao Conselho de Desenvclvímento
Industrial as relações dos equipamentos e materiais componentes de embarcações destinadas à execução do
Programa de Construção Naval e do
Plano Dir-etor de Reparação Naval
1975-1979.
§ 10 O Conselho de Desenvolvi-

mento Industrial, através de sua Se-
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cretaria Geral, emitirá 3.S relações finais dos- equipamentos e materiats
enquadrados na isenção prevista no
artigo 1° do Decreto-lei nÚmE'TO 1.403,
de 23 de maio de 1975.
§ 20 O parecer do Minlstêrjo dos
Transportes, bem como o da Carteira
de Comércio Exterior '10 Banco do
Brasil S. A., serão apresentados pelos representantes desses órgãos no
Grupo Setorial da Indústria de Construção Naval, por ocasião do exame
das relações a que se refere o "caput" deste artigo.
§ 30 Decorridos 60 (seseenta.j deus
do recebimento das relações de que
trata o "caput" deste artigo, sem
que o Conselho de Desenvolvimento
Industrial sobre elas tenha se pIOn unciado, as mesmas serão consid-eradas como automaticamente aprova-

das.

Art. 20 Para efeito 18 reconhecív
mento da isenção pela autoridade
fiscal, a Secretaria Geral do Conselho de Desenvolvimento Industrial
atestará na respectiva Guia de Importação que OS materiais e equipamentos constam das relações aprovadas pelo referido órgão.
Art. 30 Nas análises dos projetos
de implantação, ampliação e reaparelhamento da indústria de construção e de reparos navais, que pretendam beneficiar-se dos Incentivos 'previstos no Decreto-lei número 1.137,
de 7 de dezembro de 1970, o parecer
do Ministério dos Transportes, nos
aspectos que visem a assegurar' a
continuidade e regularidade de produção à referida indústria. no País,
será dada pelo seu representante no
Grupo Setorial da Indústria de Construção Naval, do Conselho de Desenvolvimento Industrial.
ArL 40 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto número 68.734, de
11 de junho de 1971.
Brasília, 23 de maio de 1975;
1540 da Independência e 870 da
RepÚblica.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Dyrceu Araúío Nogueira
Severo Fagundes Gomes
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DECRETO N° 75. 753

-~ DE

23 DE

MAIO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Administração das Faculdades Integradas Simonsen, mantid.as pela Organização Brasileira ae Cultura e
Educação -- OBRACE, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei número 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei
número 842, de 9 de setembro de 1969

e tendo em vista o Parecer do Conse-

lho Federal

de

Educação

número

conforme consta dos Processos
números 4.600-73 - CFE e 216.060-75

713-75,

do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

concedido reconhecimento ao curso de Administração das
Faculdades
Integradas
Bimonsen
mantidas pela Organização Br~.sileira'.
de Cultura e Educação - OBRACE
com sede na cidade do, Rio de ~Tanei~
ro, Estado do Rio de .Ianeíro.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 23 de maio de J 975;
1540 da Independência e 870 da
República.
Art. Iv E'

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO NÇl 75.754 -

DE

23 DE

MAIO DE 1975
Extingue os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais do Nordeste, do
Sudeste e do Sul, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação
e Cultura, e dá outras providências.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe 00n··
fere o artigo 81, itens lU e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99, § 29, do Decretalei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Ficam extintos os Centros
Regionais de Pesquisas Educacionais

do Nordeste, do Sudeste e do Sul,
unidades integrante da estrutura básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).
órgão do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 29 As atribuições do Centre
Regional de Pesquisas Educacíonaís
do Nordeste passam a ser exercidas
pelo Instituto Joaquim Nabucc de
Pesquisas Sociais, que receberá o acervo dos bens móveis do INEP, em uso
pelo referido Centro.
Parágrafo único - Fica acrescido
aos objetivos do Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais o de elaborar e desenvolver estudos e pesquisas de natureza sócio-educacional, em
estreita colaboração com o INEP.
Art. 39 A Delegacia Regional do
Ministério da Educação e Cultura,
com sede em Porto Alegre, e a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul receberão o acervo do Centro Regional de Pesquisas Educacíonaís do
Sul.

Art. 49 Por ato do Ministro da
Educação e Cultura serão designados
servidores para realizarem o inventário patrimonial dos bens dos Centros
Regionais de Pesquisas Educacionais
extintos na forma do artigo 19 do
presente Decreto.
Art. 59 São redistribuidos, co,n os
respectivos ocupantes, do Quadro de
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura (INEP /CRPE do Nordeste)
para o Quadro de Pessoal do Insttbuto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais, os cargos constantes do Anexo I deste Decreto.
Art. 6Çl Poderão ser aproveitados
por ato do Ministro da Educação e
Cultura, no Instituto Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sociais, os servidores l'egidos pela legislação trabalhista do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, constantes do
Anexo II deste Decreto.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 26
de maio de 1975.
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DECRETO N9 75.755 MAIO DE ·1975

DE

23

DB

Autoriza a transferência da sede da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S. A. - ELETROSUL.
O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item lII, da Constdtuíção,
tendo em vista o Decreto nc 68.082,
de 25 de maio de 1971, e o que consta
do Processo MME - 603.244175,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizada a transferência, de Brasília (DF) para florianópolis (SC), da sede da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S. A. - ..
ELETROSUL, empresa subsidiária da
ELETROBRAS.

Art. 29 A transferência de que trata o artigo anterior obedecerá a programa aprovado pela Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
ELETROBRAS.

Art. 31? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki

Ueki

Rio Grande do Sul, que terão como
sede as respectivas capitais.
Parágrafo único. Nos demais Estados e Territórios ficam criados 'Núcleos de Contabilidade, que terão COR
mo sede as capitais.
Art. 29 As Inspetorias aeccíonats
de Finanças e os Núcleos de Contabilidade serão dirigidas por Inspetores Seccionais de Finanças e por Cnefes, designados na forma da legislação
em vigor.
Art. 3q O pessoal que, em razão
das atribuições dos respectivos cargos
ou empregos, venham desempenhando tarefas de contabilidade anauttca
nas Unidades Gestoras passa à disposição das Inspetorias seccionais de
Finanças e dos Núcleos de Contabilidade do respectivo Estado.
Art. 4Q A organização, competência e funcionamento dOE órgãos constantes do artigo 19, será estabelecida
em Regimento, aprovado pelo Ministro de Estado da Agricultura, observado o disposto na legislação em vígoro
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 . da
República.
ERNESTO

DECRETO N9 75.756 MAIO DE ·1975

DE

23

DE

Dispõe sobre a criação das Inspetorias Seccionais de Finanças e dos
Núcleos de Contabilidade na Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Agricultura e dá outras
providências.

O Presidente da República,
no uso de suas atribuições que lhe
confere o artigo 81, itens liI e V da
Constituição, e tendo em vista o que
dispõe o Decreto nc 74.439, de 21 de
agosto de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Ficam criadas, na Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Agricultura, as Inspetorias êeccionais de Finanças do: Distrito Federal e dos Estados do pará, do Ceará
de Pernambuco, da Bahia, de Minas
Gerais, de Goiás, de São Paulo e do

GEISEL

Alysson Paulinelli
João Paulo' dos Reis Velloso

DECRETO N° 75.757 MAIO DE 1975

DE

23

DE

Altera a redação do inciso II dó ar-o
ttço 11 do Regulamento do Imposto
Onico sobre Minerais ap1·ovado pela
Decreto número 66.694, de 11 de
junho de 1970.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da constítuição,
DECRETA:

Art. 10 O inciso II do artigo 11
do Regulamento do Imposto trmco
sobre Míneraís aprovado pelo Decreto
número 66.694; de 11 de junho de
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1970, passa a vigorar com -a seguinte
redação:

"lI ~ As saídas de substâncias
minerais que devam ser utilizadas como matéria-prima na industrialização de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas ou,
na agricultura, como corretivo de
solos:
a) para estabelecimentos onde
se índustrallzem adubos simples
ou compostos, fertilizantes e defensivos agrícolas;
b) para outro estabelecimento
do mesmo titular daquele onde
se deva processar a industrialização;
c) para estabelecimento produ-

tor;

d)

para cooperativas agropasto-

Tis;

e) para órgãos e em.Idades da
que te-

administração pública,

nham por objetivo o fomento de

atividades agropecuárias".
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárlo,
Braaílla, 23 de maio de 1975:
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Alysson Paulinelli
Shigeaki Ueki

DECRETO

N.o

75.758 1975

DE

23

DE

MAlO DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona
situado no Estado de Pernambuco. '

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.e 5.972, de 11 ce
dezembro de 1973,
DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terrena situado à R"J.a do Príncipe, a/n.v,
no Município de Recife, Estado de
Pernambuco, ocupado nos últimos vtnte anos, sem interrupção nem oposição
pelo Ministério do Exército, que assim
se descreve e caracteriza: começa no
ponto 1, confluência do alinhamento
Co lado ímpar da Rua do Príncipe

EXECUTIVO

com a alinhamento do fato ímpar da
RUa. do Hospício; partindo desse ponto 1 com rumo magnético 8'11 180° 00',
pela extensão de 65,OOm (sessenta e
cinco metros) ao longo do alínhamento ímpar da Rua do Hospício encontra-se o ponto 2, situado na divisa esquerda do próprio nacional n.s 489 da
mesma rua; do ponto 2 segue na direção geral Oeste em linha quebrada
de sete segmentos, medindo o primeiro
53,70m (cinqüenta e três metros e se~
tenta centímetros), confrontando com
a divisa esquerda do referido próprio
nacional; o segundo 7,00m (sete metros) confrontando com OS fundos do
mesmo imóvel; o terceiro de 59,SOm
(cinqüenta e nove metros e cinqüenta
centímetros), confrontando com os
fundos dos prédios n.ss 412, 422, 424,
432, 434, 438, 444, 448, 452, 460, 472 e
474 da Rua do Riachuelo; o quarto de
14,50m (quatorze metros e cinqüenta
centímetros) confrontando com os
runcos dos prédios n.ss 480, 484 e 488,
da Rua do Riachuelo; o quinto de
3,00m (três metros) confrontando com
a divisa direita deste último imóvel; o
sexto de 20,50m (vinte metros e cínqüenta centímetros) confrontando com
os fundos dos prédios número 492, 498,
S02 e 510 da referida Rua do Ríachuelo: o sétimo de 10,00m (dez metros) confrontando com a cívísa direita deste último prédio entre os
pontos 3 e 4; do ponto 4 na extensão
de 72,00m (setenta e dois metros)
pelo alinhamento par da mesma Rua
do Ríachuelo até encontrar o ponto 5,
confluência do alinhamento par da
Rua do Ríachuelo e alinhamento par
da Rua Gervásio Pires; do ponto 5
na extensão de 70,30 m (setenta metros e trinta centímetros) pela alinamento da Rua Gervásío Pires até
encontrar o ponto 6 situado na divisa
esquerda do próprio
nacional que
ocnstitui o prédio n« 582, dessa rua,
e daí com rumo magnético SE 61ºOO
mede 60,aOm (sessenta metros) ao longo da divisa esquerda do mesmo próprio nacional até encontrar o ponto 7;
do ponto 7 segue na direção geral
Este, em linha quebrada cujo primeiro
segmento de 5,00m (cínco metros)
confronta com os fundos do referido
próprio nacional número 582 da Rua
Gerváslo Pires; o segundo segmento
ce 7,15m (sete metros e quinze centtmetros) confronta com os fundos do
prédio número 121 da Rua do Principe; o terceiro segmento de 4,50m
(quatro metros e cinqüenta centímetros) confronta com a divisa direita

ATOS DO PODER EXECUTIVO
desse prédio; o quarto segmento de
7,00m (sete metros) confronta com os
fundos do prédio número 111 da Rua
do Príncipe; o quinto segmento de
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) confronta com a civtsa esquerda do prédio número 99 da mesma
Rua do Príncipe; o sexto segmento
de 23,40m (vinte e três metros e quarenta centímetros) confronta com os
fundos desse último prédio até encontrar o ponto 8, sendo próprios nacicnaís os referidos prédios números 99,
111 e 121 da Rua do Príncipe; do ponto 8 segue na extensão de 24,80m (vinte e quatro metros e oitenta centímetros) ao longo da divisa cireíta do
prédio número 99 da Rua do Príncipe,
com. rumo magnético NE 13" 30' até
encontrar o ponto 9 situado no alinhamento ímpar da referida Rua do Príncipe; do ponto 9 na direção geral
Este, acompanha o alinhamento Ímpar da Rua do Príncipe pela extensão
de 86,50m (oitenta e seis metros e
cinqüenta centímetros) em linha curva, até atingir o ponto 1, fechando o
perímetro do imóvel.
Art. 2." O imóvel referido no artigo
L" está situado na circunscrição Ju~
ctcíaría do 2." Oficio do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Recife
- PE.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
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rena situado à Rua do Bonsucessa
a/nv, no Município de Olinda, Estado
de Pernambuco, ocupado nos últimos
vinte anos, sem interrupção nem ·)POsíçâo pelo Ministério do Exército, que
assim se descreve e caracteriza: o terreno mede de frente pela Rua do
Bonsucesso 61,63m (sessenta e um metros e sessenta e três centímetros);
pelo lado direito 43,50m (quarenta e
três metros e cínquenta centímetros),
onde confronta co ma Travessa do
Rosário; pelo lado esquerdo, -nede ..
43,50m (quarenta e três metros e cínquenta centímetros) onde confronta
com a Rua Bica do Rosario, e V~lOS
fundos mede 61,63m (sessenta e' um
metros e sessenta e três centímetros),
onde confronta com terrenos pertencentes à Igreja do Rosário, perfazendo
um quadrilátero regular com a érea
total de 2. 680,90m2 (dois mil, seíscentos e oitenta metros quadrados e
noventa decímetros quadrados).
Art. 29 O imóvel referido no artigo 19 pertence à circunscrição jUdiciária do Registro Geral de tmõveís da Cidade de Olínda, PE.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
SyZvio Frota
José Carlos Soares Freire

ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire

DECRETO NQ 75.759 MAIO DE 1975

DE

DECRETO N." 75.760 MAIO DE 1975
23

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado de Pernambuco.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei no 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do ter-

DE 23 DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado da Bahia.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item In, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.", item I, da Lei n.s 5.972, de 11 oe
dezembro de 1973,
DECRETA
Art. L" Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, dos terrenos do Forte do Barbalho, à Rua
Arestides Atice, a/n.", no Município
de Salvador, Estado da Bahia, ocupado nos últimos vinte anos, sem Inter-
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rupção nem oposiçao pelo Ministério
do Bxêrcieo, que assim se descreve e
COnfronta: o ponto número 1 fica situado na confluência do alinhamento
Leste da Rua Emídio cos Santos, com
o alinhamento Sul da Rua Projetada
que passa em frente à área do Forte.
Partindo do ponto 1, ao longo do alt,
nhamento Leste da Rua Emldio dos
Santos numa distância de 148,50m, encontra-se o ponto 2; partindo do ponto 2, seguindo-se na direção geral Leste, com uma linha quebrada de dois

segmentoes, o primeiro de 7B,OOm e o
segundo de 62,DOm, ao longo do antigo
fosso do Forte confrontando com casas de particulares, as quais fazem
frente para a R:Ia Arestídee Atico,
encontra-se o ponto 3; do ponto 3,
fazendo inflexão para a direita, I:...." !guindo-se em curva, sobre o dito fosso, numa dlstâncía de 13,50 encontrase o ponto 4; do ponto 4, seguindo-se
na círecão geral Sul, com uma linha
quebrada de dois segmentos, o primeiro de 63,OOm e o segundo de 49,OOm,
ao longo do antigo fosso do Forte, que
nessa parte é lindeiro à Travessa
Arestddes Atico (desigtação local), encontra-se o ponto 5; do ponto 5, fazendo inflexão para a direita, seguindo-se em curva, ainda sobre o fosso,
numa distância de 14,OOm amce lindeiro à Travessa Arestides Atice encontra-se o ponto 6; do ponto 6, seguindo-se ao longo do alinhamento
Sul, da Rua Projetada, que passa em
frente a área do Forte, numa dístâncta de 128.50m, encontra-se o ponto 1,
inicio desta descrição e .demarcação,
fechando um polígono de forma irregular, com aproximadamente 17.073.70
metros quadrados.
Art. 2.° O imóvel referido no artigo
1.0 pertence à circunscrição judiciária
do 2 c Ofício do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Salvador - BA.
Art. 3.° Este Decreto entrará e-m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

SYlvio Frota
JOsé Carlos Soares Freire

DECRETO

N.o

75.761 1975

DE

21

DE

MAIO DE

Autoriza o registro, em nome da Unido
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.? 5.972, de 1t GB
dezembro de 1973,
DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, dos terrenos do Paiol de Pólvora de Matatu,
Município de Salvador, Estado da
Bahia. ocupado nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição
pelo Ministério do Exército, que assim
se descreve e confronta: o ponto 1
(marco) está situado no lado N do
leito canalizado do Riacho Santo Antonio, onde este faz barra com um
canal de drenagem, junto à cerca de
arame farpado que separa o imóvel a
ser descrito dos terrenos da Empresa
Agrícola e Imobiliária da Bahla B, A..,
ou sucessores. partindo-se 60 ponto
1 em Direção Geral E, ao longo da
margem N do leito canalizado do Ríacho Santo Antonio, acompanhando-a
numa distância de 232,50m, encontraSe o ponto 2 (marco), situado nessa
mesma margem, em local onde outro
canal' de drenagem faz barra com O
Riacho, e junto à cerca de arame que
separa o terreno ora em descrição, da
propriedade de terceiros, confronta,
co outro lado do Riacho Santo Antonio, com terrenos de Francisco da
Silva e Jorge Lima ou sucessores; partindo-se do ponto 2 com rumo magnético 04° 36' NE" numa distância de
130,OOm, encontra-se o ponto 3 (marco); a distância entre os pontos 2 e
3 materializada no terreno por cerca
de arame, confrontando com quem de
direito; partindo-se do ponto 3, com
rumo magnético 77: 48' SW, numa
distância de 120,40m. encontra-se o
ponto 4; partindo-se do ponto 4, COm
rumo magnético 66° 15' NW, numa
ólstâncía de 22,30m. encontra-se
ponto 5; partindo-se do ponto 51 com
rumo magnético 58'1 00' NW, -numa
distância de 10,46m. encontra-se o
ponto 6; partindo-se do ponto 6, com
rumo magnético 46° 38' NW. numa
distância de 24,60m, encontra-se o

°
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ponto 7; partindo-Se do ponto 7, com
rumo magnético 380 07' NW, numa
distância de 18,32m, encontra-se o
ponto 8, situado do lado N da estrada
particular, que atendia o antigo paiol,
no canto formaóo por cerca de arame
farpado e uma porteira; a diatâncra
entre os pontos 3 e 8 é materializada
por cerca de arame que confronta com
terreno de Laura ROdrigues da Costa
santos ou sucessores; partindo-se do
ponto 8, com rumo magnético 749 59
SW, numa distância de 11,08m atravessando a estrada que leva ao antigo Paiol, ao longo da porteira e Outra cerca de arame, encontra-se o ponto 9; partindo-se do ponto 9. com
rumo magnético 030 49' SE, numa distância de 27,04m encontra-se o ponto
10; partindo-se do ponto in, com rumo
magnético 270 52' SW, numa distância
de 17,90m encontra-se o ponto 11;
partindo-se do ponto I I, com rumo
magnético 270 28' SW, numa distância de 17,72m, encontra-se o ponto
12; partindo-se do ponto 12, com rumo
magnético 230 52' SW, numa distância
de 35,98m, encontra-se o ponto 13:
partindo-se do ponto 13, com rumo
magnético 200 29' SW. nr-ma distância
de 33,41m, encontra-se o ponto 14;
partindo-se do ponto 14, com rumo
magnético 210 IR" SW, numa dístânela de 27.45m, encontra-se o ponto 1,
início desta demarcação, fechando um
perímetro com 25. 993,52m2; o trecho
compreendido entre os pontos 9 e 1
é materíalizauo por cerca de arame
que confronta com terrenos da Empresa Agrícola e Imobiliária da Bahia
S.A., ou sucessores.

DECRETO

N."

75.762 1975

DE

23

DE

MAIO DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado da Bahia.

O presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.0 , item I, da Lei n.v 5.972, de 11 co
dezembro de 1973,
DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, dos terrenos do Forte De São Pedro, à Rua,
Newton Prado, a/n.", no Município de
Salvador, Estado da Bahia, ocupado
nas últimos vinte anos, sem tnterrupção. nem oposição pelo Ministério do
Exército, que assim se descreve e conrronta : o ponto 1 é o encontro nas
alinhamentos do meio fio oeste ca
Rua Visconde de São Lourenço e Sul
da Rua Newton Prado. Partindo do
ponto 1 na cireçâo geral Sul, ao longo do meio fio da Rua Visconde de
São Lourenço, com 136,40m encontrase o ponto 2, ainda SObre o meio fio
oeste da mesma rua; partindo do
ponto 2. na direção geral Oeste, em
linha quebrada com seis segmentos,
sucessivamente, de 42,20m, 1860m
17,OOm, 9,40m, 2,00m e 27,OOm, confrontarrdo com particulares, encontrase o ponto 3; partindo do ponto 3, em
linha curva, que se desenvolve para a
direita com 23AOm, confrontando com
o Hotel da Bahia ou sucessores, encontra-se o ponto 4; parblnco do pon0
Art. 2. O imóvel referido no artigo
to 4, na direção geral' Norte, em linha
quebrada com três segmentos, suces,
1.0 pertence à circunscrição judiciária
slvamente. de 31,60m, 20,60m e 47,60m.
do 3.0 Ofício do Registro Geral de
confrontando com particulares, enconImóveis da Cidade do Salvador - BA.
tra-se o ponto 5, situado no ponto de
encontro do muro limite do imóvel no
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
alinhamento que acaba de ser descrito
vigor na data de sua publicação, revoe muro que entesta na Av. Sete de
gadas as disposições em contrária.
Setembro; partindo do ponto 5 ao longo desse muro, que entesta na AveniBrasília, 23 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da. da. Sete de Setembro, com 22,ROm encontra-se o ponto 6, situado no ponto
República
de encontro do cite muro, com o meio
fio Sul da Rua Newton Prado; partinERNESTO GEISEL
do do ponto 6, na direção geral Este,
Sylvio Frota
em linha reta com 112,40m, ao longo
do meio fio sul da R:1a Newton Prado,
José Carlos Soares Freire
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encontra-se O ponto 1, inicio desta
descrição e demarcação, fechando polígono de forma irregular com área
aproximada de 15 .400,OOm2.
Art. 2.° O imóvel referido no artigo
pertence à circunscrfção judiciária co
1.0 Ofício do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Salvador - BA.

Art. 3.° Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire

DECRETO

N.O

75.763

DE

23

DE

MAIO DE 1975

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado da Bahia.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.v 5.972, de 11 ce
dezembro de 1973,

EXECUTIYO

to 2; partindo do ponto 2, com rumo
magnético 24900' NE, confrontando
por muro com particulares, o limite
do imóvel se prolonga até a linha. das
águas da Baia de Todos os Santos,
numa distância de 215,OOm; acompanhando a linhas das águas, na círeção
geral NW, numa distância de 80,OOm
passando pela rampa do cais para.
barco, a divisa do imóvel descrito inflete para a esquerda, continuando ao
longo da linha das águas, numa dia,
tâncla de 175,OOm, até encontrar 6
ponto 1 início desta demarcação e descrição, fechando um polígono irregular com superfície de 16.800,001n2.
Art. 2.° O imóvel referido no artigo
1.° pertence à circunscrição judiciár~a
do 2.° Oficio do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Salvador - BA.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
José canos Soares Freire

DECRETO N.o 75.764
MAIO DE 1975

DE

23 DE

DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do próprio nacional ocupado pelo Parque
Regional de Armamento da 6.u Região
Militar, à Avenida Santa Rita Durão
número 1. Monte Serrat, no Muntctpio de Salvador, Estada ca Bahia,
ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Mínístério do Exército, que assim se descreve e confronta: o ponto 1 fica situado no canto que o muro do quartel
faz com a amurada, ao longo da Ave.,
nida Santa Rita Durão, junto ao portão do dito quartel. Partindo do ponto 1, na direção geral S e a seguir L,
inicialmente com linha quebrada de
óoís segmentos, sendo o primeiro de
IO,DOm e o segundo de 50,OOm, continuando em curva com 43,OOm tudo ao
longo de muro que entesta na Avenida
Santa Rita Durão, encontra-se o pen-

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.? 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, dos terrenas do Forte São Diogo, no Município de Salvador, Estado da Bahia,
ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se C:€Screve e confronta: o ponto n." 1, é o
canto formado pelo alinhamento de
dois muros, limites do imóvel a ser
descrito, entestando um deles para a
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Estrada Barra Iate Clube e o outro
confrontando com terrenos de terceiros , partindo-se do ponto 1, com rumo
magnético 70° 15' SE, numa dlstâncía
de 24,40m encontra-se o ponto 2; do
ponto 1 ao ponto 2, a divisa está materíalízaca, em parte por muro e cerca
de arame farpado; partindo-se do
ponto 2 com rumo magnético 33ºSO'
SW, numa distância de 14,DUm, encontra-se o ponto 3; partindo-se do
ponto 3, com rumo magnético OOº30'
SE numa distância de 26,OOm, encon,
trá-se o ponto 4; partindo-se do ponto 4, com rumo magnético 90°00. E,
numa distância de 2,20m, encontra-se
o ponto 5; do ponto 2 ao ponto 5 a
divisa está materializada por muro
que confronta com Igreja; partmdose do ponto 5, com rumo magnetíco
02,00' SE, numa distância de 36,60m,
encontra-se o ponto 6, do ponto ti ao
ponto 6, a divisa está materializada
por cerca de arame, confrontando com
quem de direito; partindo-se ao pon,
to 6, com rumo magnético 61°45' NW,
numa dístâncía de 26,40m encontra-se
o ponto 7; partindo-se do ponto 'I,
com rumo magnético 36°00' SW, numa
distância de 22,20m, encontra-se o
ponto 8; partindo-se do ponto 8, com
rumo magnético 59°00' NW, numa distância de 25,80m, encontra-se o ponto
9, situado no canto formado pelo muro
que entesta na Estrada Barra late
Clube e escada de acesso ao Forte;
do ponto 6 ao ponto 9, a divisa está
materializada por muro que termina
na ci tada escada de acesso ao Fone;
partindo-se do ponto 9, e seguinco-sa
na direção geral N e NE, o imóvel descrito entesta na Estrada Barra late
Clube até encontrar o ponto 1, Imcío
desta demarcação, fechando um perímetro de forma irregular com a superfície de 3.942,17m2
Art. 2'? O imóvel referido no art. 1'?
pertence à circunscrição judiciária do
1.~ Oficio do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Salvador - BA.
ArL 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
Hi4.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire
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DECRETO

N<.' 75.765 MAIO DE 1975

DE

23

lJE

Autoriza
o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que men-ciona, situado no Estado da Bahia.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe COnfere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no amgo
2 9, item I, da Lei nv 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA;

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno do Quartel-General da 6lJ. J:<.egtão Militar, no Munícrpío de Sal vador, Estado da Bahia, ocupado nos
últimos vinte anos, sem Interrupção
nem oposição pelo Ministério do Exército, que aSSIm se descreve e confron-ta: 6ti,OOm de frente por 100,aOm de
fundo, fechando num quadrilátero tegUIaI', com 6.600,Oum2, razendo rrense
para a Praça Duque de Caxias, ':U1.ldos para a Rua Engenheiro Alíont.
pelo lado direito entesta na Rua Monsenhor 'I'eodotíno e pelo lado esquerdo na Rua Rocha Galvão,
Art. 2Q O imóvel referido no artigo 1Q pertence à circunscrição judrcíárta do 19 Oncío do rtegistro Geral de Imóveis na cidade de Salvador, BA.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubncação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154Q Qa Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Sylvio

GEISEL

Frota

José Carlos Soares Freire

DECRETO

N.O

75.766
1975

DE

23

DE

MAIO DE

A utoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado de Alagoas.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Consbituíçâo,
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e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item l, da Lei n.v 5.972, de 11 c.'e
dezembro de 1973,
DECRETA

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno do imóvel residencial de militares
da 2ü.a Circunscrição do Serviço Mi-

litar, à Praça da Independência. número 76, no Município ce Maceió, Estado
de Alagoas, ocupado nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição
pelo Ministério do Exército, que assim
se descreve e confronta: faz frente
para a Praça da Independência, com
28,30m; do lado Norte, em linha quebrada, com dois segmentos, o primeiro
de 6,40m, e o segundo de 16,30m, confronta nesse alinhamento com o prédia número 102, da mesma Praça da

Independência, de Joana Casado de
Lima, ou sucessores, e com o prédio
número 138, da Rua Agerson Dantas,
de Carlos Lobo, 0:1 sucessores; do tado
Leste, tem 17,80m, e confronta com
o dito prédio número 138, de Carlos
Lobo, ou sucessores, 148, de Maria Augusta Nunes de Miranda, ou sucessores, e 152 e 161 em nome de Pericles
de Araújo Nunes, ou sucessores, tOdOS
fazendo frente para a Rua Agerscn
Dantas, fechando um polígono de forma aproximadamente triângulo-retângulo, com superfície de 200,93m2.

Art. 2.° O imóvel referido no artigo
1.0 pertence à Circunscrição Judiciária
do 1.0 Ofício do Registro Geral de Im6~

vete na Cidade de Maceió, AL.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.

DECRETO

NQ 75.767 MAIO DE 1975

DE 23 DE

Autoriza
o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que me--'tciona, situado no Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo zc, item I, da Lei nv ....
5.972, de 11 de dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. Il? Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno do Quartel do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, à Rua
Alfredo Pujol, nc 681, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo,
ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: 81,50m de frente
por 126,OOm de fundo, fechando um
Cluadrilatério regular, com 10.269,0002
fazendo frente para a Rua Alfredo
PUJol, confinando pelos fundos com
terrenos de Gíácomo Címíní e Joâo
Tinca ou sucessores e parte do Próprio
Nacional, pelo lado direito com Próprio Nacional havido de Francisco
Bond e sua mulher, e dito Gíacomo
Címíní ou sucessores, pelo, lado esquerdo com outro Próprio Nacional
havido de Luiz de Camargo Penteado
e sua mulher.
Art. 2l? O imóvel referido no arpertence à circunscrição judícíária çlo .3Q Oficio do Registro Geral
de Imóveís na cidade de São Paulo

ti~o .Il?

SP.

'

Art. Se Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975'
1541" da Independência e 87l? dà
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO

Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire

Jylvio Frota
José Carlos Soares Freire

GEISEL
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DECRETO N9 75.768 MAIO DE 1975

DE

23

DE

Altera o limite de financiamento velo
Sistema Financeiro de Habitáção
para aqutsição da casa própria.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe contere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q O limite de financiamento
rara aquisíçâo da casa própria pelo
Sistema Financeiro de Habitação, de
que trata o artigo 19 do Decreto nc
69.245, de 21 de setembro de 1971,
cassa a ser equivalente a 3.500 umcades Padrão de Capital, do Banco Nacional da Habitação, empresa públíca vinculada ao Mínisterto do Jm,e .
rior.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
da Independência e 879 da
República.
1549

ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis

DECRETO N.O 75.769 MAIO DE 1975

DE

23

195

Art. 2.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos nc 68.470, de 5 de
abril de 1971 e nss 113 e 115, de 6 de
novembro de 1951 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87,° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
REGULAMENTO PARA AS ESTAÇõES RADIO DO MINIST)J;RIO DA
MARINHA
CAPÍTULO J

Dos Fins

Art. 1.0 As Estações Rádio (ER)
criadas e íncluídas na Estrutura Orgânica do Ministério da Marinha pelos
Decretos ncs 63.706 de 29-11-68, "72.279
de 17-5-73 e 75.645 de 22-4-75, são estabelecimentos que têm por finalidade
executar serviços especiais de comunicações para a Marinha.
Parágrafo único. As Estações Rádio
sâo classificados em dois (2) tipos, conforme a amplitude dos serviços que lhes poderão ser cometidos, a
saber: estação de 1." classe e de 2,n
classe.
Art. 2.° Para consecução de sua finalidade, cabe-lhes as seguintes tare(ER)

DE

Aprova o Regulamento para as Estações Rádio executoras de serviços
especiais de comunicações do Ministério da Marinha.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdtuição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para as Estações Rádio destinadas à execução de serviços especiais
de comunicações do Ministério da Marinha, que com este baixa assinado
pelo Ministro da Marinha.

fas:
I - operar de acordo com as diretrizes recebidas;
II - manter todos os equipamentos
de sua dotação em condições de plena
operação;
lI! - preparar seu pessoal para os
serviços especiais a elas atribuídos e
mantê-lo em alto grau de adestramenta.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 3.° As ER são subordinadas 110
Comandante do Distrito ou Comando
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ATOS

PO~ER

no

Naval em cuja área de jurisdição se
situam, ficando sob controle operativo

EXECUTIVO

vais.

VI - Pessoal civil de outra origem,
admitido de acordo com a legislação
em vigor.

Art. 4.° As ER dirigidas por um Comandante (ER-Ol), auxiliado por um
Imediato (ER-ü2), compreendem três

"Parágrafo único.
O Pessoal será
nomeado ou designado de acordo com
a legislação em vigor.

direto do Comando de Operações Na-

(3) Divisões, a saber:
CAPÍTULO IV

I

~

Divisão de Operação (ER-IO);

II -

Divisão de Manutenção ....

(ER-20);

III -

(ER-30) .

Divisão de Serviços Gerais ..

Parágrafo único. As ER dispõem
ainda de uma Secretaria (ER-03), di-

Das Disposições Gerats

Art. 69 Este Regulamento será conplementado por um Regimento Interno, que deverá ser elaborado e apruvado de acordo com as normas em vigor.

retamente subordinada ao Imediato.
CAPÍTULO V

CAPíTULO III

Das Disposições Tramsttóríae

Do Pessoal

Art. 5.° As ER dispõem do seguinte

pessoal:
I -

Um (1) Capitão-de-Corveta da

ativa (estações de 1." classe), ou Capttão-Tenente da ativa (estações de
2." classe), do Corpo da Armada

Comandante;
II -

Um (1) Capitão-Tenente

da

ativa, do Corpo da Armada ou do Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada
(estações de L'' classe), ou PrimeiroTenente da ativa do Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada (estações
de 2.a classe) - Imediato;
III - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acordo com as Tabelas
de Lotação;
IV - Praças do CPA, de acordo com
as Tabelas de Lotação;
V - Funcionários civis do Quadro
de Pessoal Civil do Ministério da Marinha, de acordo com a lotação numérica respectiva;

Art. 79 Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da publicação
do presente Regulamento em Boletim
do Ministério da Marinha, os Comandantes das Estações Rádio submeterão
à apreciação de Ministro da Marinha,
via Secretário-Geral da Marinha, Di··
reter-Geral do Pessoal da Marinha,
Comandante de Operações Navais e
Estado-Maior da Armada, o projeto de
Regimento Interno da respectiva estação.
Art. 8.0 Os Comandantes das testações Rádio ficam autorizados a baixar
os atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento e
até que seja aprovado o respectivo Regimento Interno.
Art. 9.0 Este Regulamento será aplí..
cável às Estações Rádio que vierem a
ser criadas com a mesma finalidade
referida no artigo 1.0 • - Geralào AZeveào Henning, Ministro da Marinha.

COMANDANTE

!m-Ol

IMEDIATO
ER-02

y-

DIVISXO DE OPERAçXo
ER-l0
DATA

DIVISKo DE t~UTENçAo
ER-20

APROVADO
MINISTRO DA MARINHA

;1

SECRETARIA
ER-03

DIVISl\O DE SERVIÇOS
GERAIS
ER-30
ESTAÇeEs RÂDIO' DA MARINHA
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DECRETO N9 75.770

DE

DO PODER EXECUTIVO

23 UE

DECRETO N9 75.771 -

Renova por 10 (dez) anos a corzcessdc
outorgada à Rádio Cabugi Ltda .•
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Natal.
Estado do Rio Grande do Norte.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl. combinado com
o artigo 89, item XV. letra "a", da
Constituição. e nos termos do artigo
69 da Lei nv 5.785, de Z3 de junho

de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me nc 25.335/73,
DECRETA:

Art. 19

Fica renovada, de acordo

com o artigo 33, § 3 9, da Lei nv 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto ne 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de novembro de 1973-, a con-

cessão outorgada pelo Decreto nv ..
35.478, de 6 de maio de 1954, publtcada no Diário Oficial da União de
18 subsequetrte, à Rádio Cabugt Ltda.
para executar na cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmblto regional.
§ iv A execução do serviço púbüco,
cuja outorga é renovada pelo presente decreto. reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nc 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emisora aderiu, mediante
termo.
§ 2Q O Departamento Nacional fie
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como. se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2° Este decreto entra-é em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de maio de 1975;
1549 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DE 23 DE

MAIO DE 1975

MAIO DE 1975

Renova por 10 (dez) anos a eoneeseco
outorgada à Rádio Clube de Lages
S. A., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade de
Lages, Estado de santa Catarina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 89 item XV, letra "a", da
Constituição. e nos termos do artigo
69 da Lei no 5.785, de 23 de junho de
1972, e tend o em vista o que consta
do Processo MC nv 35.428/73,
DECRETA:

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, ~ 3°, da Lei n"
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 29 do Decreto nv 71.136, de 23 ele
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 19 de novembro de 1973,
a concessão outorgada pelo Decreto
n- 38.646, de 24 de janeiro de 1956.
publicado no Diário Oficial da União
de 4 de fevereiro do mesmo ano, à
Rádio Clube de Lages S .A. para
executar na cidade de Lages, Estado
de Santa Catarina, sem direito de
exclusividade de serviço de radíodirusão sonora em onda média de âmbito
regtonal .
§ 1Q. A execução do serviço público,

cuja outorga é renovada pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequetrtes e seus
regulamentos
e,
cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto ns 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário. o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará UH
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contráno.
Brasília, 23 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira,
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DECRETO

N;~

75.77:1 -
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DE 26 DE MAIO DJi: 1975

Dispõe sobre a execução dos instrumentos resultantes das negociações para
o estabelecimento da Nova Listo. 111 (Brasil), do Acordo Geral sobre
rorttcs Aduaneiras e Comercio (GATT), realizadas em Genebra, Suiçá
e encerradas em 30 de abril de 1974.
o Presidente da República,
DO uso das atribuições que lhe ecnferc o artigo 81, item FH, da Constituição
e de conformidade com o que determina o artigo 3 9, d(" Decreto-lei nc 264,
de 28 de fevereiro de ;.967; tendo em vista o término dos entendimentos
para a recomposição da Lista III (Brasil) do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio (GATT),
DECRETA:

Art. 1.0 Os Protocolos negociados com os Governos da Africa do Sul,
Austrália. Austria, Canadá, Cf'munidade Econômica Européia. Dinamarca,
Estados Unidos da América do Norte, Finlândia, índia, Japão, Noruega,
Nova Zelândia, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Suécia e Tchecoslováquia, cujos textos consolidados se acham em apenso ao
presente Decreto, serão executados e cumpridos com as ressalvas a que se
refere o artigo 2.° deste Decreto.
Art. 2.° As concessões tattfárlaa acordadas que; por não terem merecido
aprovação. não constam da Lista apensa ao presente Decreto. serão objeto
de postertcr entendimento com as partes contratantes nelas interessadas.
Art. 3.° Este Decreto entrar-a em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1975; 154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ramiro Btusio Sarait'a Guerreiro

José Carlos Soares Freire

DECRETO

N° 75.773 -

MAIO

DE 26 DE

DE 1975

Altera o Decreto nO 66.183. de 5 de
fevereiro de 1970, que dispõe sobre
a comercialização do leite cru.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1° O artigo 3 0 do Decreto nú-

mero 66 tsa, de 5 de fevereiro de
1970, que dispõe sobre a comercíaüeação do leite cru. passa. a vigorar com
a. seguinte redação:
"Art 30 O descumprimento das
exigências a que se refere o arttvo
antertor dará lugar à, aplicaçao
das medidas determinadas no artigo 42 e seu parágrafo lO do Deereto-ter n- 986, de 21 de outubro
de 1969'-'.

Art. 2" Este Decreto entrará cen
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasrlia. 26 de maio de 1975:
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Paulo Afonso Romano

DECRETO

N° 75.774 -

MAIO

DE

26 DE

DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos
de Engenharia Mecânica e de Ert;Jentuuía Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. com sede
na Cidade de Floríanópoíie, Estado
de Santa Catarina.

O Presidente da República,
usando das atrfbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item 111, da Cons-
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tíbulção, de acordo com o artigo 47 da
Lei n" 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federa] de Educação n'' 24-75, conforme consta tios Processos nss 7.080-74CFE e 223 482-73 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA.:

Art. 1~ E' concedido reconhecimento aos cursos de Engenharia Mecânica
e de Engenharia Elétrica da Universtdade Federal de Santa Catarina, com
sede na cidade de Florianópolis, Es-

tado de Santa Catarina.
Art. 2" Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 26 de maio de 1975;
1540 da Independência e 87° da
Repúblíea..
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

Propaganda e Markettng, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 26 de maio de í.975;
da Independência e 87° ela
República,

154°

GEIREL

ERNEST.)

Ney Braga

DECRETO N9 75.776 -DE 26 DE
MAIO DE 1975

Subordina o Grupo Executivo de Movimentação de Safras - GREMOS
à CIBRAZEM e dá
outras PTJvtdências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição,
DECRETA:

DECRETO

N°
MAIO

75.775 DE 1975

DE

26 DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Comunicação Social da Escola Superior de Propaganda e M arkeW"t(J}
mantida pela Associação Bsccía Supertor d e Propaganda e M arketínq,
com sede na Cidade de São Paulo.
Estado de Sâo Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o art.go 81, item IlI, da constituição, de acordo com o artigo 47 (1l'\,
Lei ns 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em .vista o Parecer do Conselho Federal de Educação .n'' 1.039-'75.
conforme consta dos Processos números 8. 650-74:-C-FE e 221.396-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art.- -1< B'Iea autorizado o funcionam.ento do curso de 'Comunicação Social habilitação . _em , _Publlcldade e
Propaganda- da'<Bscola -Superior ce
Prepagandave- . Ma:rketJng,:mª,ntiq.a:
pela -Assocíação _-Escola S.uperior' de

19. O Grupo Executivo de
Movimentação de Safras-GREMOS
fica subordinado à Companhia Brasileira de Armazenamento - ,
.
Art..

CIBRAZEM.
Art. 2Çl. Os artigos 3Çl e 89 do Decreto' nv 69.021, de 5 de agosto de
1971. passam a, vigorar. com a seguin-

te redação:
"Art , 39. O GREMOS é constituído dos seguintes membros:
a)
Diretor-Presidente da ....
CIBRAZEM, que o presidirá;
t» Representante do Ministério da Fazenda;
c)
Representante do Ministério dos Transportes;
á)
Representante do Ministério da Agricultura;
e)
Representante do Ministério da Indústria e do Comércio;
f)
Representante da Secretaria de Planejamento" da Presidência da República;
g). 'Representante .das ,classes
produtoras, "indicado, em "lista
trfplíee.: pela Confederação Nacional" da, Agrlcultura~h

"Art:: 89; As despesas de-funcíonamenjo do' GREMO~ 'Q.Q1;l:t';"'
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rão à conta dos recursos da ....
CIBRAZEM e da remuneração
dos serviços relativos à movimentação de satras.
§ 19. A CIBRAZEM proporá,
submetendo-as à aprovação do
Plenário do GREMOS, as tarifas
remuneratórias dos serviços previstos neste artigo, competindo à
proponente arrecadar e aplicar as
receitas no custeio da lnfra-estrutura técnica e administrativa do
GREMOS.
§ 29. As contas do GREMOS
serão submetidas à aprovação de
seu Plenário e incorporadas a
prestação de contas da
.
CIBRAZEM."
Art. 39. A letra c, do item lI, do
artigo 19 do Decreto n 9 "10482, de

DECRETO N.Q 75.777

9 de maio de 1972, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"C) Grupo Executivo de Movírnentação de Safras, subordinado à Companrna Brasileira de
Armazenamento. "
Art. 4 9 . Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 26 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Dyrceu Araújo Nogueira
Paulo Afonso Romano
Severo Fagundes Gomes
etao Costa Couto

-

DE

26

DE

MAlo DE

1975

Dispõe sob1e cargos em comiesão e funções
gratificadas do Quadro de
Peseocl elo Instituto Ntunoruü de Previdência Social, e dá outras pro'1Adéncias.

o PreSidente da Rtpública.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituíção. e .tendo em vista o artigo 56, da Lei n° 3.780, de 12 de julho de 1960,
Art. 1° Fica aprovada. na forma do Anexo a tabela discriminativa
de cargos em comissão e funçóer gratificadas necessários ao funcionamento de cíversas unidades ímn'antadas para atender, preponderante
mente, à demanda na área de Assístnêcía Médica do Instituto Nacional
de Previdêucia Social.
Pa.agr<o.fo único. A tabela de que trata este artigo é aprovada em
caráter provisório, até a ímplantacão na referida autarquia, do Plano de
ctassiücação de cargos instítuído pela Lei nv 5,645, de 10 de dezembro
de 1970.
Alt. 2° A despesa con; a execução deste Decreto será atendida com
os recursos próprios do tnstítcto Nacional de Previdência Socia1.
A:·t,, 3";
revcgurlas as

Brasilra,
&publÍca.

Este Decreto rntrarú em vigor na data de sua publicação
disposições em contrário,
'
26 de maio tE

19"15;

154."

da

Independência e 87.° da

ERNESTO GEISLL

L. G. do Nascimento e SiZV(f,

O anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de 27
de maio de 1975',
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DECRETO Nv 75.778 -

DE 26 DE

MAIO DE 1975

Dispõe sobre o estágio de estudantes
de estabelecimento de ensino superior e de ensino profissionalizante
de 29 grau, no sermço Público Federal, e dá outras providências.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrt. da Constituição,
DECRETA:

Art. 19. O estágio para estudantes de estabelecimentos de ensino superior e profissionalizante de 29 grau,
oficiais ou reconhecidos em unidades de Ministério. órgão tntegr.m .
te da Presidência da República ou
Autarquia federal, obedecerá às normas estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo único. Para os ereítos
deste Decreto. não serão considerados
os cursos superiores a nível de pósgradtracão .
Art. 29. O estágio somente poderá
verificar-se em urúdades que tenham

condtcões de proporcionar experlêncía prática na linha de formacão. devendo o estudante. para esse fim. estar freqüentando um dos dois últimos
períodos.
Art. 39. O estágio, que se revestirá
da forma de bolsa. se destina à complementacâo educacional e de prática tn-oflsstonal e s,~"á plane r ido e
desenvolvido em harmonia com os
programas escolares.
Art. 49. A bolsa serã fixada com
base nos valores de tet'erêneia estabetectdos pelo Decreto ne 75. 7()4 O"
8 de maio de 1975, para n, rectao ou
sub-reclão em que estiver loealtzada
a tmíde de onde se realizar o estáelo,
correspondendc:
a)
a duas vezes o valor tl~ referência. para estudantes de nível superlor ; e

h) ao valor de referência. p"lr~_ ostudantes de curso proflsslonalízante
de 29 grau.

pRráO'r~fn únteo .
A hoT.<::t '<:I"r~ T''''·
12'8. menaatmente. à conta de recursos

próprio!'; dos MiniRtérojos. óresos tntesrrant.ea da. Presidência. da H~pÚ'h1i_
ca e Aufaruu'as e à vista da traqüêncfa apurada.
Art. 59. A duração do estágio será,
ajustada entre as partes interessadas,
tendo em vista a especialização profissional do .estaglárlo e a conveniência da Administração, observado o

limite mínimo de 60 (sessenta) e o
máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 6". O estagiário cumprirá.
no mínimo, 20 (vinte) horas semanais
de estágio, no horário regular de funcionamento da repartição.
Art. 79. O número de estagiários.
em cada Ministério, órgão integrante
da Presidência da República e Autarquia federal não poderá ser sureríor a 15% (quinze por cento) da iotacão aprovada para a Categoria Funcional de atividades compreendidas
na correspondente área profissional.
Art. 89. Compete à unidade interessada no estágio, em artícutaçao
com o órgão de pessoal respectivo c
as instituições de ensino:
I promover o planejamento, ao
programação, o acompanhamento e a
avaliação do estágio;
II - fixar o número de estaglártos
observado o Iímíte estabelecido no artigo 79 deste Decreto; e
UI - fornecer ao estagíárto programa de atividades a desenvolver
durante o estágio.
Art. 99 . Os estagiários de que trata este Decreto não terão, para qualQuer efeito, vínculo empregatício com
os órgãos da Administração Federal
dirpt.<Ol, e Autarquia onde se realizar o

estágio.

Art. 10. O "Projeto Interrracão"
o "Projeto Rondou", a "Operação
Mauá". o programa assistencial "Belse de Trabalho", bem assim o "Programa Especial de Bolsas de Estudo"
continuarão funcionando de acordo
com a legislação pertinente.
Art. 11. Fica proibido o estágio de
estudantes, em órzãos da Administração Federal direta e Autarquias
federais. mediante convênio. bolsas
de complementação educacional ou
quaísouer outras formas que não a
disciplinada neste Decreto.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica ao regime de
residência e internato referente a
acadêmicos de Medicina nos Ministérios Militares, no Hospital das Forças Armadas e nas demais un'dsdes
hospitalares Integrantes de órgãos da
Administração Federal direta e de
Autarquias federais.
Art. 12. Caberá M óraão Central
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federa! expedir as instruções normativas que se fizerem
necessárias à execução deste Decreto.
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Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação. re-

vogadas as disposições em contrário.
BrasUia, 26 de maio de 1975;
1M9 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcâo
Geraldo Azevedo Henniny
SylVio Frota
Ramtro Elysto Saraiva Guerreiro
Jose Carlos Soares Freire
Dyrceu Araújo Nogueira
Paulo -Afonso Romano
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Aroripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Ftunuulee Gomes
Shigeaki Ueíei
Blcio Costa Couto
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
BUÇlo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Antonio Joroe Correa
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N° 75.779 -MAIO DE 1975

DE

27

DE

Altera dispostções (XO Decreto número 71.267, de 25- de o'Ut11.bro de 1972,
que dispõe sobre 'l.erolevan tomentos
no território nacioncl e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituíção e de acordo com o que consta da
Exposição de Motivos n- 001-75, do
Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional,
DECRETA:

Art. 1° Os artrgos 12, 17, 21, 22 e
23 do Decreto número 71.267, de 25
de outubro de 1972, passam a Vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 12. A execução de cada
aerolevantamentc no território
nacional depende de prévia concessão de licença pelo EMFA.
§ 1° Aos aerolevantamentos
executados pelos órgãos espectaIizados dos Ministérios .Militares
e pela Fundação IBGE, em a
eles destinados, não se ap.fea o
prescrito neste arttgo,
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§ 2° A crttérto do ElI.JlF'A, poderá deixar de ser aplicado o
prescrito neste artigo a outros
órgãos da administração federal.
§ 3° Quando atividades de um
aerolevantamento forem executadas por organizações diferentes,
será necessária uma licença para
cada uma dessas orgamzaçôes ,
§ 4° A autorização para que
um consórcio execute projetos
específicos dessa na tu reza será
concedida pelo EMFA através de
uma única licença, na qual serão
definidas as atrlbuiçôes de cada
organização, os produtos dos aerolevantamentos e ots) detentorres) dos correspondentes ort-

gJnais" .

"Art. 17. Ao EMFA, órgão
oficial incumbido de controlar
as atividades de aerolavantamento no território nacional, compete:
I - baixar as Instruções Reguladoras de Aerolevantamentc
- IRA;
II - registrar como inscritas
para a execução de aerolevantamente no terrítói-ío nacional organizações do Governo Federal
em cuja competência se inclua
essa atívídade;

IH - conceder ou renovar inscrição a organizações de Governo Estadual e nacionais prtvadas que, satisfeitas as exigências
legais pertinentes, estejam em
-ondíçóes de pleitear a inscrição
em qualquer das categorias a
que se refere o § lodo artigo 5°;
IV - conceder ou prorrogar
licença a organizações inscritas
para cada aero.cvanta.mento que
pretendam executar, ressalvado o
estabelecido nos parágrafos 1° e
2° do artigo 12;
V - classificar o grau .de sigilo dos produtos decorrentes de
aerolevantamento ;
VI ~ autorizar a utilização de
produtos de aerolevantamento,
VII - rtscaltaar, diretamente
ou por intermédio de organização especializada de Minístorío
Militar, os aerolevantamentos
executados no terrrtóríc nacional,
bem como a guarda, manuseio
e conservação dos produtos decorrentes de aerolevantamento
VIII - opinar a respeito da.
participação de organiaação es-
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trangeira em aerolevantamentos
no território nacional;
IX - aplicar sanções na forma estabelecida neste Regula-

mento;

X - acompanhar, diretamente
ou por intermédio de organização
especializada de Mmistério Militar, a execução das operações
aéreas e/ou espaciais de aerolevantamento, sempre que esta
medida seja juígada conveniente; e
XI - entender-se diretamente
ou por íntermédta de organizaçôes especializadas de Ministério
Militar, cem as organizações inscritas executantes de aerolevantamento, após a concessão de licença, em todos os assuntos referentes ao andamento dos trabalhos,. à classificação e ao manuseio, guarda e conservação elos
produtos decorrentes de aerolevantamento; entender-se ainda
da mesma maneira, com ()utr~
organiaações não especializadas
vinculadas a organização estrangeira, após permissão presidencial.
Parágrafo único. O EMFA
poderá delegar competência a
organizações especíalízadas da.
administração f e d e r a I c o m
aquíescêncía do Ministéri~ a que
estiverem subordinadas, para
executar, no todo ou em parte,
as etapas de controle previstas
nos inciS?s IV, VI, VII, X e XI
deste artigo" .
"Art. 21. As organtzaçôes especializadas dos Ministérios Militares e a Fundação IBGE podem requisitar diretamente, para
fins de copíagem e utílízaçâo em
favor de seus trabalhos especificos, os originais de aerolevantamente em pod-er de outras organizações, e, bem assim, outros
elementos informativos complementares julgados necessários.
Parágrafo umco. A critério
do EMFA, outras organizações
inscritas poderão obter. por empréstimo, originais de aerolevantamento já reallzado'".
f' Art. 22. Os produtos decor·
rent.es de aerolevantamento já
realizado, não considerados' seus
originais e .reprcduções em rorma de. original, -podem ser', for-

necídos pelas organizações depositárias a terceiros, novos destinatários, nas seguintes condições:
I -

quando se tratar de produtos sigilosos:
a) com qualquer grau de sigilo, Independente de autorização
do EMB'A, a organizações especializadas dos Ministérios Míli-

tares:
b) os

produtos classificados
como reservados, independente
de autorização do EMFA a organizações especializadas 'da administração federal;
c) mediante prévia autorização do El\I1FA, nos demais casos.
11 - quando se tratar de produtos ostensivos, independente de
autorização, em qualquer caso.
Parágrafo único. Nos casos
em que o fornecimento depender
de autorização do EMFA, as organizações depositàrfas e terceiros procederão de acordo com o
estabelecido nas IRA".
"Art.
23 . As
organizações
executantes e depositárias, para
entregarem produtos sigilosos de
aerolevantamento ao primeiro
intermediário 011 destinatário
brasileiros, bem como a tercei1'0s' procedem ua seguinte maneira:

I fazem constar, no corpo
de todos os produtos, a marcação do grau de sigilo e outros
dados impostos;
11 - exigem ao destinatário ou
intermediário, ou terceiros, um
comprom'sso expresso, declarando que os produtos só serão uttlízados em conformidade cem os
fins constantes do pedido de licença ou com os do pedido de
fornecimento de produtos e com
a classiffcaçâc áo seu grau de
sigilo, encaminhando a 2a via do
compromisso ao órgão cadastrador; e
III -- informam acs desttnatàrios ou mtermediários,· ou terceiros, quanto às. prescrições legais referentes aos cuidados com
o manuseio e 'guarda dos produtos sigilosos"
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na da.ta de sua publicação, revogadas as dlsposiçôes em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1975;
154" da Jndependêncla e 370. da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Geraldo AzevedQ Henning
Sylvio Frota
Ramiro Elysio Sami?1a Guerrero
J. Araripe Maeed0
Antonio Jorge Correa

DECRETO

75.780 MAIO DE 1975
NQ

DE

27 »a

Dispõe sobre o uso do titulo de Car .
gos da Carreira de Diplomata.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:
Art: 19 Os ocupantes de cargos da
Carreira de DIplomata que se acharem agregados para o trato de ínteresses
particulares, nos termos 00
item I do art. 4g da Lei nc 5.887, de 31
de maio de 1972, ou que venham a
ser agregados pelos mesmos motivos
perderão, ~u~ante o período da agre~
gaçao, o direito ao uso dos titulas dos
mencionados cargos.

Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1975;
l54Ç1 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ramiro Elysio Saraita Guerreiro

DECRETO Nº 75.781 - DE 27 DE
MAIO DE 1975
Altera a denominação do Programa
Especial de Bolsas de Estudo ....
(PEBE), concede autonomia administrativa e financeira e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e tendo em vista o disposto no
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artigo 172 do Decreto-lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967, com a redação que lhe deu o Decreto-lei nv 900,
de 29 de setembro de 1969,
DECRETA:
Art. 1Q O Programa Especial de
Bolsas de Estudo (PEBE), Instttutdc
pelo Decreto n» 57.870, de 25 de fevereiro de 1966, integrado' à estrutura do
Ministério do Trabalho, passa a denominar-se Serviço Especial de BOlS~
de Estudo, permanecendo a sigla "
PEBE.

Art. 29 O Serviço Especial de Belsas de Estudo (PEBE) tem por rtna!idade propiciar ensino a trabalhadores sindicalizados, empregados de entidades sindicais de todos os graus c
categorias, seus filhos _e dependentes,
nas quatro últimas séries do 19 grau
e 'em todas as séries do 2Q grau, bem
cama no ensino superior em carreiras
prioritárias, seja através de bolsas de
estudo ou sob modalidade outra de
apoio financeiro julgada mais conveniente.
Parágrafo único. A viúva de associado ou empregado de quaisquer
das entidades constantes deste artigo,
enquanto nessa condição de viuvez,
poderá candidatar-se às bolsas de estudo concedidas pelo PEBE.
Art. 30 Na distribuição das bolsas
de estudo o PEBE contará, sempre
que necessário, com a colaboração
dos Sindicatos, Federações e Confederações de Trabalhadores.
Art. 4° As bolsas de estudo .:onstituem auxilio ao custeio das despesas
essenc.ais à educação, aos gastos de
alimentação,
material,
vestuárro,
transporte, assistência médica e odontológica.
Art. 50 O Serviço Especial de BOlsas de Estudo contará com um Conselho Deliberativo constituído de 5
(cinco) membros e respectivos suplentes designados pelo Ministro do Trabalho e integrado por:
a) dois representantes do ~inisté
rio do Trabalho, um dos quais será
o Diretor-Executivo do PEBE;
b) um representante do :.vIinLoo,tério
da Educação e Cultura;
C) dois representantes rias Contederações Nacionais dos Trabalhadores.
§ 10 O conselho será prestdldo pelo
Diretor-Executivo do PEBE, com os
votos de qualidade e desempate, 03.-
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veís pela habilitação às bolsas de estudo;
m) decidir sobre ressarcimento de
bolsas de estudo;
n) apreciar
e aprovar relatórios
apresentados pelos órgãos incumbidos
da execução aos planos e programas
formulados pelo PEBE e da aplicação
dos recursos e pagamentos feitos à
conta do Fundo Especra.l de Bolsas
de Estudo;
~
o) apresentar, anualmente, ao \((inistro do Trabalho, relatório .rerat
das atividades do PEBE;
p) eíaboi ar o Regimento Interno do
Conselho e encaminhá-lo à aprovação do Ministro do Trabalho.

bendo ao outro representante do Ministério do Trabalho substítulr o Pre..
sidente nos seus Impedimentos eventuais.
2° O representante do Minrsterío
ê

da Educação e Cultura e seu suplente serao muícados pelo titular oaqueía Pasta.
§ 3° As Confederações Nacronais de
Trabalhadores, cada uma com direito a um voto, indicarão em hstas tn.
phces, ao

Ministro do Trabalho os

seus candídatos a membros creuvos e
suplentes do Conselho.
§ 4° Será de três (3) anos v mandato dos membros do Conselho enu-

merados na letra "e" deste artigo.
§ 5° O artigo 1°, item I, aünea "G"

do Decreto n- 69.907, de 7 de ianeírc
ce ,H' I":', pas..a a. vigorar com a se-

guinte redação:
"G Conselho Deliberatdvo
do Serviço Especial de Bolsas da
Estudo":

ao Conselho Deliberativo:
a) estabelecer
normas e critános
para aplicação dos recursos destnna.
dos ao PEBl:!:;
b) decidir sobre o plano anual de
aplicação de recursos e submetê-lo à
aprovação do Ministério do Traoalho;
c) aprovar as normas e crítérros a
serem adotadas na concessão das bolArt. 6° Compete

sas

.

fixar, anualmente, o total de belsas de estudo a serem dissrmuiuas
pelo PEBE, por Projeto;
e) aprovar projetos ligados às atavídades do PEBE;
j) aprovar, anualmente, instruções
para execução da programação do
PEBE no exercício seguinte, inclusive fixando os valores das bolsas e de
outras modalidades de apoio financeiro:
g) acompanhar e fiscalizar a execução dos planos e programas do
PEBE;
h} aprovar Inscrições, no PEBE, de
sindicatos, escolas técnicas e faculdades para participarem das ativictades do órgão,
i) fixa! quotas para a concessão de
bolsas de estudo e decidir sobre as
respectivas ampliações;
j) decidir sobre contrapartidas orerecidas por entidades sindicais com
vistas à ampliação de quotas de bolsas de estudo;
l) decidir sobre recursos interpostos por entidades sindicais, responsád)

Parágrafo único. A representação
do Conselho competirá ao seu Presidente.
Art. 7° Fica assegurada ao Serviço
Especial de Bolsas de Estudo (PESE)
autonomia administrativa e financeira, nos termos do artigo 172 do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, alterado pelo Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 8° Fica criado no Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEnE),
um fundo especial de natureza contábil, sob a denominação de "FU:ldO
Especial de Bolsas de Estudo", .testinado a centralizar recursos e financiar as atividades do órgão.
Art. 9" Constituem recursos elo
Fundo Especial de Bolsas de Estudo:
I - dotações especificas consignadas no Orçamento da União;
Il - contribuições, donativos e legados de entidades públicas e privadas;
III - rendas provenientes de acordos, ínclustve celebrados com entidades Inter cacíonaís:
IV - recursos provenientes de rece-tas diversas;
V - reembolso efetuado por ex-botsistas beneficiados pelo órgão;
VI - recursos provenientes de contrapartada oferecida por entidades
sindicais;
VIl - importâncias revertidas pela
anulação de bolsas de estudo;
VIII - saldos de contas do Programa Especial de Bolsas de Estado
(PEBE) verificados na data da publicação deste Decreto.
§ 1° Os recursos do Fundo Especial de Bolsas de Estudo ou a ele destinados serão recolhidos ao Banco do
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Brasil S A.em conta especial sob
o título "Fundo Especial de Bolsas oe
Estudo" à conta e a ordem do Serviço Especial de Bolsas de Estudo
(PEBE)
§ 20 Os

saldos do Fundo Especial
de Bolsas di' Estudo verificados no
fim de cada exercício financeiro íntegrarão a receita do exercício seguinte.
§ 30 O Fundo Especial de Bolsas
de Estudo será gerido pelo DiretorExecutivo do PEBE, que o movimcntará juntamente com o responsável
pelo setor financeiro.
Art 10. O Banco do Bras'! S. A.
mediante convênio com o PEBE executará, através de sua rede Ut .t~t(l
cías, plano que assegure o cumprimenta das autorizações de pagamento das bolsas previstas neste Decreto a débito do Fundo Especial de
Bolsas de Estudo.
Parágrafo único. No mencionado
Fundo serão também debitadas
as
despesas bancárias decorrentes da
execução dos serviços relativos ao
convênio de que trata o artigo.
Art. 11. As propostas de orçamento do Fundo Especial de Bolsas de
Estudo deverão ser submetidas à constderação do Ministério do 'Trabalho.
observando a mesma sistemática do
Orçamento Geral da União e a competência do órgão central do Sistema de Planejamento, Orçamento e
Moderntaacào Administrativa.
Art. 12. Fica mantida a atual Tabela de Pessoal do programa Especial de Balsas de Estudo (PEBE) ate
que os respectivos cargos e funções
sejam classífrcadoa e transformados
na sistemática da Lei n'' 5.645, de
10 de dezembro de 1970.
Parágrafo único. O Ministério do
Trabalho prestará ao PEBE toda a
colaboração de que necesslter inclusive no que se refere a pessoal, até
que seja implantado o Plano de Classificação de Cargos de que trata a
Lei citada neste artigo.
Art. 13. A organização, a compctêncla, o funcionamento das unidades integrantes do PEBE, bem coma
as atribuições do pessoal, serão fixadas em R-egimento Interno a ser aprovado pelo Ministro do Trabalho nos
termos da legislação em vigor.
Art. 14. As despesas de natureza
administrativa decorrentes da aplica-

ção do presente Decreto serão atendidas pelos recursos próprios do ....
PEBE.

Art. 15. O Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) terá sede e foro
provisórios na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 16. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogado o Decreto nc 63.177, de 27 de
agosto de 1968 e o de ns 68.314, de
3 de março de 1971.
Brasília, 27 de maio de 1975·
1049 da Independência e 87Q dá
RepúbUca.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
Ney Braga
Arnaldo Prieto
Elcia Costa Couto

DECRETO N° 75.782
MAIO DE 1975

DE

27

DE

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, do imóvel que menciona, situado no Municipio de rortaleza, Estado do Ceará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Deereto-lei nc 178, de 16 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, à Companhia Brasileira de Estruturas Metálicas - CIBRESME, do terreno nacional interior com a área de
.
12.100,OOm2 (doze mil e cem metros
quadrados) e benfeitorias nele existentes, situado entre as Ruas .Iuvêncio Barroso e Odorlco de Moraes. no
bairro do Tyrol, Munícipto de Fortaleza, Estado do Ceará, de acordo
com os elementos constantes do Pl'Ocesso protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nv 0385-1.033, de 1974.
Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo 19 se destina à ampliação do
parque industrial da cessionária no
prazo de 2 (dois) anos, a contar da
assinatura do contrato de cessão, que
será lavrado em livro próprio do 881'viço do Patrimônio da União.
Art , 3Ç A cessionária recolherá ao
I'esouro Nacional a importância cor-
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respondente ao valor do domínio útil
do terreno e ao das benfeitorias, a ser
fixa:io à época da outorga do contrato, e se obrigará ao pagamento do
foro respectivo.
Art. 4Q A cessão tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial e
de indenização, inclusive por benteítorias realizadas, se ao imóvel, no todo
ou em parte, vier a ser dada destínação diversa da prevista no artigo
2<,> deste Decreto ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárIo.
Brasília, 27 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire

DECRETO N9 75.783 MAIO DE 1975

DE

27

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei nc 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do imóvel
(terreno e prédios) situado na AVenida Pasteur nc 438, no Bairro da
Praia Vermelha, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, ocupado nos últimos
vinte anos, sem interrupção nem 1)\)0sição, pela Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, cujo terreno assim se descreve: à direita, confrontando com
o imóvel da Faculdade de Medicina
da UFRJ, mede 248,45m (duzentos e
quarenta e oito metros e quarenta e
cinco centímetros) em quatro segmentos - o primeiro, perpendicular à
Avenida Pasteur e paralelo
fachada
esquerda do prédio da Faculdade de
Medicina, mede, a partir do meiofio da Avenida Pasteur (Ponto A),
63,95m (sessenta e três metros e noà

venta e cinco centímetros) até um
ponto obtido pelo prolongamento do
alinhamento do prédio da Faculdade
de Odontologia (Ponto B) formando
ângulo de 909 com o mesmo; o segundo, paralelo à Avenida Pasteur e perpendicular à fachada esquerda do
prédio da Faculdade de Medicina, mede, a partir do Ponto B, 9,30m tnove
metros e trinta centímetros) até nrn
ponto obtido pela interseção de uma
linha que passa pela fachada da Faculdade de odontologia voltada para
a Avenida Pasteur, com outra Iínna
perpendicular à anterior. que passa
pela tachada lateral da direita da referida Faculdade (Ponto C); o terceiro, perpendicular à Avenida PaSteur e paralelo à fachada esquerda da
Faculdade de Medicina, mede, a partir do Ponto C, 80,50m (oitenta metros e cínquenta centímetros) até o
início da escarpa lisa do Morro da
Babilônia (Ponto D); o quarto; r;O
mesmo rumo do anterior, perpendicular à Avenida Pasteur e inicio da
escarpa lisa do Morro da Babilônia
(Ponto D) até um ponto de amarração no referido Morro da Babilônia
(Ponto E), mede 104,OOm (cento e
quatro metros); nos fundos limitando com a linha de cota + aO,Dom
(oitenta metros), sobre o Morro da
Babilônia.. mede 35,50m (trinta e CH1co metros e cínquenta centímetros!
entre os Pontos "E" e "F"; à esquerda, a partir do Ponto F, sobre o Morro da Babilônia, até o meio-fio da
Avenida Pasteur, mede 257,85m (d1Jzentos e cinquenta e sete metros e
oitenta e cinco centímetros) em quatro segmentos, a saber - o primeiro,
perpendicular à Avenida Pasteur, -uede 103,00 (cento e três metros) a
partir do ponto F sobre o Morro
da Babilônia até o inicio da escarpa
lisa do referido Morro (Ponto G);
o segundo, no rumo do anterior, perpendicular à Avenida Pasteur, mede,
a partir do inicio da escarpa do Morro da Babilônia (Ponto G), 38,50 m
(trinta e oito metros e cinqüenta eentimetros) até o Ponto H, que djsta
do meio-fio da Avenida Pasteur ..
116,35m (cento e dezesseis metros e
trinta e cinco centímetros); o terceiro, paralelo à Avenida Pasteur e perpendicular à fachada esquerda Ia Faculdade de Odontologia, mede, a partir do Ponto H, 7,50m (sete metros e
cinquenta centímetros) até a interseção desse segmento com o meio _fio
lateral esquerdo da Faculdade
de
Odontologia,
que está afastado do
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Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de maio de 1975;
1541,1 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

prédio da referida Faculdade 1.65m
(um metro e sessenta e cinco centrmetros), (Ponto 1); o quarto perpendicular à Av. Pasteur e paralelo à fachada da esquerda do prédio da Faculdade de Odontologia mede, a partir
do Ponto I até a interseção com o
meio-fio da Av. Pasteur (Ponto J).
116,35m (cento e dezesseis metros e
trinta e cinco centímetros). A divisa esquerda confronta com o imóvel
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM). Na frente,
com 36,55m (trinta e seis metros e
cinquenta e cinco oentimetrosj de tostada para a Avenida Pasteur, medidos
à esquerda pela interseção da linha
divisória da CPRM com o meio-fio da
Avenida Pasteur (Ponto J) até a interseção do meio-fio da Avenida Pasteur com o prolongamento ia meiofio lateral esquerdo da Faculdade de
Medicina, divisa à direita com o referido imóvel.
O terreno tem uma
configuração poligonal irregular, tendo área total de 8.559,44m2 Coito mu,
quinhentos e clnquenta e nove metros
quadrados e quarenta e quatro decimetros quadrados), sendo 2.337,37m2
(dois mil, trezentos e trinta e sete
metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) de jardim, .....
2.585,07m2 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados e sete
decimetros quadrados)
atualmente
ocupados por benfeitorias da Faculdade de Odontologia e 3.637,ODm2
(três mil, seiscentos e trinta e sete
metros quadrados) sobre a escarpa
lisa do Morro da Babilônia, tudo de
acordo com o desenho nc 18.865 do
Escritório Técnico da Uníversídade
Federal do Rio de Janeiro, de 3 de
dezembro de 1974.
Art. 2Q O imóvel a que se refere
.o artigo 11,1 pertence à círcunscnção
judiciária do 31,1 Ofício do Registro de
Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro.

José Carlos Soares Freire

DECRETO Nl) 75.784 MAIO DE 1975

DE

27

DE

Altera a redação do § 1Q do artigo 18
do Decreto nQ 62.724, de 17 de
maio de 1968, que estabelece normas
gerais de tcruoçao para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da COnstituição,
DECRETA:

Art. 11,1 O parágrafo primeiro do
artigo 18 do Decreto no 62.724, de 17
de maio de 1968, passa a vigorar com
a seguitne redação:
"§ 1Q Os consumidores rurais
pertencentes ao Grupo A, cuja
potência contratada for igualou
inferior à máxima demanda de
potência permitida para Iígação
de consumidores do Grupo B, poderão optar por mudança de grupamento para efeito de medição
de energia consumida e faturamento pela tarifa aplicável
à
classe residencial do Grupo B,
com desconto de 30 % (trinta por
cento). "
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarío .
Brasília, 27 de maio de 1975;
1541,1 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Shiqealci

DECRETO N.o 75.785 -

DE 28 DE

MAIO

Uek:l

DE 1975

Abre ao MinistéT1.o aae Minas e Energia e ao Fundo Nacional de Desenvolmmenio , o credito suplementar de Cr$ 85.515.400,00, para reforço de

aouiçoes consumadas

'10

vzgente Orçamento.

O Presidente da R-epública,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição
e ca autorização contida no artigo 6. da Lei n. 6.187, de 16 de dezembro
0

O

de 1974,
DECRETA:

Art. V Fica aberto ar} Ministério das Minas e Energia e ao Fundo Nadona! de Desenvolvimento, em favor do Gabinete do Ministro e Recursos
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sob Supervisão do Ministério das Minas e Energia, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 85.515.400,00 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e quinze mil

e quatrocentos cruzeiros), para reforce de dotacões orçamentárias consignadas aos suba nexos 22.00 e 29.CO, a saber:

Proçrcma de Trabalho
Despesa

e Natureza da
Cr$ 1,00

2200
2201

MINISTltRíO DAS MINAS E ENERGIA
Gabinete do Ministro

2201. 09530211. 271 Desenvolvimento de Projetos Especiais no
:j. , I

.2.

f)

2900

Setor de Mineração
Serviços em Regtme óe programação Especial .

.

FUNDO
MENTO

NACIONAL

.
DE

36.706.500

DESENVOLVI-

2904 Recursos seu Supervisão do Ministério das
Minas '" Energia.
29U4.09532891.543 Geologta e Mapeamento Básico em Convênio

com a Ccmpanbra de Pesquisa de Recursos
Minerais
3.1.3.2 Outros Serviços de Terceiros
.
Total ......

48.808.900
85.515.400

lJetaUwmer.tn do programa de Trabalho à
conta cc Recursos Vinculados
2900

FUNDO
MENTO

NAClONAL

DE

DESENVOLVI-

2904 Recursos soe Supervisão do Ministério das
2904.09532891.543

Minaa e Ei.1{·rgia
Geologia. e Mapea menta Básico em Convênio
cOm a Ccmpannra de Pesquisa de Recursos
Minerais
.

48.808.900

04 Imposto únic{' sobre Lubrificantes e Com-

bustíveis Líqr.ioos e Gasosos . .

.

48.808.900

Art. 2.° Os recursos neeessárfos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 28.00 f' 29.0ú, a saber:
Programa de rratxuno e Natureza da
2800
2803

Despesa
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
Fundo de Eesenvolvímento de Areas Es-

tratégicas
Projeto 2803.09100351.759
4.1.5.(1 Participação em Constit';ü ção ou Aumento
de Capital Je Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas.
2900 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI-

3D. '106.500

MENTO
2904

Projeto
3.1.3.2

Recursos st~b Supervisão do Ministério das
Minas e Energm

2904.0~532~11.542

Outros

senlçcy'~

TOTAL.

de Terceiros

.

48.808.900
85.515.400

ATOS

Detatnu-mentc do programa de Trabalho à
conta de Rerursos Vinculados

2900
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FUNDO NAC'IOloIAL
MENTO

DE

crs

1,00

DESENVOLVI-

2904 Recursos sc-b Supervisão do Ministério das
Minas e Energia
Projeto 2904.09532911.542 . .
.

48.808.900

04 Imposto Unlco sobre Lubrificantes e Combusti veis Líquidos e Gasosos . .
.

48.808.900

Art.. 3. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2~ de maio de 11:175: 154.0 da Independência e 87.0 da República.
ERNESTO GEISEL

Jose Carlos Soares Freire
SIngea/d tret«
J oito rouio do;; Rei.« V euoec

DECRETO

N9 75.786 MAIO DE 1975

DE

28

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação total ou parcial
ou instituição de servidão de passa ~
çem, imóvel. constituido de terreno
e benfeitorias, situado em Campos
Elisios, Distrito do Município de. Duque de Cax'las, no Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
24 da Lei n." 2.004, de 3 de outubro de
1953, de conformidade com o que dis
põe o Decreto-Ieí n.s 3.365, de 21 de
junho de 1941, com alterações posteriores; e atendendo a necessidade da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS de construir e montar as
ampliações do Oleoduto Rio-Belo Horizonte (ORBEL) e da Estação de
Campos Elísíos, dos Terminais e dos
Oleodutos do Rio de Janeiro e Minas
Gerais (TORGUA),
DECRETA:

Art. 1.° Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação
to-tal -u parcial ou instituição 12 S6rvidão de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, o imóvel, constituído de
terreno e de benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens pú
blicos e compreendido na área de ter
rena denrmtado pela Avenida MIguel

Couto, Rua Adolpho Milch, "Vala do
Honorato" e pelos terrenos de propriedade da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS (Terminais e Oleodutos
do Rio de Janeiro e Minas Gerais TORGUA) em Campos Elísios, no Distrito e Município de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro, com a área
de cerca de 7.260,00 m2 (sete mil duzentos e sessenta metros quadrados),
conforme Planta PETROBRAS DETRAN n." 021 022-019 constante do
Processo MME n." 603.017 75.
Art. 2.° A PETROBRÁS fica autori-·
zada a promover e a executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as desapropriações ou institui·
cõcs de servidão de passagem a que se
refere o artigo I." deste Decreto.
Art. 3.° A expropriante, no exercício
das prerrogativas que lhe> são s.saguradas por este Decreto, poderá, inclusive, alegar a urgência da medida, para efeito da prévia imissão na posse.
nos termos do artigo 15 do Decretolei n." 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n,« 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 4." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekí
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DECRETO N.o 75.787 -

ua 28 DE.

MAIO DE 1975

Concede à Azulejos do Pará S. !l.. AZPA o direito de lavrar argila cautinica no Município de trtnua. Estado do Pará.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III. da Constituição e
DOS termos do artigo 43 do Decreto
lei n. o 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração>, alterado pelo
Decreto .Ieí n,' 318, de 14 de março de
4

1967,

no Livro C - Registro dos Decretas
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas eStão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições m contrário. (DNPM -

802.912-681.

Brasília, 28 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki U eki

DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Azulejos
do Pará S. A. - AZP A concessão para
lavrar argila caulintca em terrenos 'devolutas localizados na margem direita
da Rodovia BR-OIO, entre os quilômetros 58 e 63, Distrito e Município

de Irituia, Estado do pará, numa área
de quinhentos hectares (500 ha) delimitada por um retângulo que tem um
vértice a duzentos metros (200 m), no
rumo verdadeiro oeste (W), do canto
sul da ponte da Rodovia BR-OlO, sobre o Igarapé Caratateua. e os lados
divergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil metros (1.000 m), oeste (W); cinco mil metros (5.000 mj, norte (N).
Parágrafo Único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do CÓ·
digo de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto. ficando também estabelecido .o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado peIo Decreto n.? 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n," 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacioner de Energia Nuclear.
b) a concessionária fica obrigada a
recolher aos cofres públicos os trtbutos
devidos à União, em oumprímentc do
disposto no Decreto-lei n.« 1.038 de 21
de outubro de 1969;
C) se a concessionária não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe tn .
cumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula. na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por tfteto este Decreto, que será transcrito

DECRETO N.o 75.788 MAIO

DE 28 DE

DE 1975

Concede à Cia. Niquel Tocantins o direuc de lavrar calcário no tâu.nicipio de corwmoa de Goiás, Estado de
Goiás.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lI!, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n." 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n." 318, de 14 de março de

1967,
DECRETA:

Art , 1.0 Fica outorgada à Compa-

nhia Níquel Tocantins concessão para
lavrar calcário em terrenos de proprtedade de Abel Correia e rühos .e ue outros, no lugar denominado Fazenda
Farjado, Distrito e Município de oorumbá de Goiás, Estado de .soiás,
numa área de mil hectares (1 fJOO ha},
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a mil oitocentos e trinta
e cinco metros e dez
centimetros
n.835,10) no sumo verdadeiro de
sessenta e nove graus e nove minutos
noroeste (69°09' NW), do marco de
triangulação do C.N .G. no alto co
Morro Bonifácio e Os lados divergentes
desse vértice, OS seguintes compttmentos e rumos verdadeiros: dois mil
e quinhentos metros (2.500 m) , norte
(N); quatro mil metros (4,000 m),
leste (El.

Parágrafo único. A concessão de que
trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de
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Mineração e de outras referidas no
expressamente
mesmo Código, não
mencionados neste Decreto, ficando
também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às r-stdpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n. ° 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.s 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos
devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto -Ieí D.O 1.038, de
21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declararia
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto. que será transcrfto no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. -,
(DNPM-816. 757-68).

Brasília,

154.° da

República.

28 de maio de 1975;
Independência e 87.° da

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N,0 75.789 MAIO

DE 28 DE

DE 1975

Retifica o Decreto n.O 73.811, de 12 de
março de 1974, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, imóveis rurais situados no
Municipio de Barracão, Estado do
Paraná, compreendidos na área prioritária de Reforma Agrária, de que
trata o Decreto -n» 69.411, de 22 de
outubro de 1971.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item UI e 161, §
2.°, da Constituição, e nos termas do
artigo 18, letras a, b e d, da Lei n."
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4.504, de 30 de novembro de 1964 e, do
Decreto-lei n,s 554, de 25 de abril de
1969,
D:7.CJ:ETA:

Art. 1.° O artigo 1.0 e seu parágrafo
único, do Decreto n," 73.811, de 12 'de
março de 1974, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1.0 E' declarada de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos do artigo ia.
letras a, b e d, da Lei n.e 4.504, ao
30 de novembro de 19&". uma
área de terras, titulada a díversoa
particulares, medindo, aproximadamente. 45.000 ha (quarenta e
cinco mil hectares), denominada
Gleba "Flores e Conceição", situada nos Municípios de Barracão,
santo Antonio do Sudoeste e Salgado Pilho, Estado do Paraná.
Parágrafo único. A área de terras a que se refere este artigo tem.
oS seguintes limites e confrontaçôes: 110 Norte por linha seca de
rumo L ·W, denominada Linha são
paulo - Rio Grande ou Linha
Duque de Caxias; ao Sul, pela linha de divisa oficial entre os Estados do Paraná e de Santa catarína, partindo da Sede Municipal de Barracão; a Leste, pelas linhas de limite Oeste, no sentado
geral N-S dos lotes qu; constituem
os denominados Polígonos "E" e
"A" do loteamento do
imóvel
"Flores e Conceição", no MU!1 i.cípiO de Salgado Filho; e, a Oeste.
por linha seca e quebrada, no sentido geral S ·N, partindo da Sede
MUnicipal de Barracão. até cneontrar a denominada Linha São
Paulo - Rio Grande ou Linha
Duque de Caxias."
Art. 2.° Estendem-se a este Decreto.
igualmente, os efeitos do Decreto n.s
73.811, de 12 de março de 1974.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,
154.0 da

28 de maio de 1975;
Independência e 87.° da

República.
GEISEL
Paulo AJonso Romano

ERNESTO
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75.79D -

DE

28

DE MAIO DE

1957

Abre ao subanexo Encargos Gerais da Umãc o crédito suplementar de .....
Cr$ 600.000.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente Or-

çamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição
e ca autorização contida no artigo 6.° da Lei n.s 6.187, de 16 de dezembro

de 1974,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica aberto ao subanexo Encargos Gerais da União, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 600.000 000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros),

para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00, a
saber:

crs

28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob 81,;. pervísão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
Financiamento de Projetos Prioritários
Serviços em Regime de Programação Ea,
pedal . .

2802.03090313.062 4.1.2.0 -

1,00

600.000.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
da anulação parcial de dotação consignada no vigente Orçamento, a saber:
39.00 -

RESERVA DE: CONTINGll:NCIA

3900.99999999.999 '- Reserva de contingência
3.2.6.0 - Reserva ce Contingência..

600.000.000

Arb. 3.° Est,.e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasilia,28 co maio de 1~75:. 154." da Independência e 87.° da República.
ERNESTO GEISEL

Jose Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis VeNoso

DECRETO N.o 75.791 MAIO DE 1975

DE

28

DE

Dispõe sobre a alteração do Decreto
n." 64.172, de 6 de março de 1969,
que aprovou o enquadramento do
pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SVDEPE),
modijicado pelo de n,v 64.859, de 23
de julho de 1967, e da outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n," 3.780. de 12 de julho de
1960, e o que consta do Processo n."
4.983-72, do DASP,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado o Decreto n."
64.172, de 6 de março de 1969, que

aprovou o enquadramento do pessoal
da Superintendência do Desenvolvimenta da Pesca (SUDEPEl, autarquia
vinculada ao Ministério da AertcultuTa, com as modificações introduzidas
pelo Decreto n." 64.859. de 23 de jU
lho de 1969. para corrigir o enquadra
menta de Maria José Silva Nicodemos,
da classe de Professor-Auxiliar de Ensino Primário. Código EC 516.7. para
a de Professor de Ensino Pré-Primário e Primário, Código EC-514 .11, da
sistemática de Classificação de Cargos
Instituída pela Lei n. ° 3.780. de 12 de
julho de 1960.
4

Parágrafo único. A retificação de
enquadramento a que se refere este artigo vigora a partir de 18 de julho de
1963, data da vigência da Lei n." 4.242,
de 17 de julho de 1963.

215

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.0 O Órgão de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE) apcstilará o título
da funcionária abrangida por este de ~
ereto, observado o disposto no artigo
99 da Emenda Constitucional n." 1, de
17 de outubro de 1969.
Art. 3.0 A despesa decorrente da
execução deste decreto será atendida
a conta dos recursos orçamentários
próprios da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca.
Art. 4.0 Este decreto não homologa
situação que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 5.0 Este decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo Afonso Romano

DECRETO

N9 75.792 MAIO DE 1975

DE

28

DE

Concede
reconhecimento aos cursos
de Administração e de Serviço Social do Instituto Superior de Ciencias Aplicadas. mantido pela Associação
Dmetrense de Educação
"ALIE", com sede na cidade de Limeira, Bstaao de São Paulo.
O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 19ô8, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1959 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 734175. conforme
consta dos Processos nvs 5.678/5,6'79
de 1973 CFE e 220.443/75 do Mmíatérlo da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q :É: concedido reconhecimento aos cursos de Administração, habilitação em Administração de Empresas, e de Serviço Social, do Insti-

tuto Superior de Ciências Aplicadas,
mantido pela Assocíação Límeírense
de Educação" ALIE", com sede na cídade de Limeira, Estado de São
Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
154Q da Independência e 87'? da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

NQ 75.793 MAIO DE 1975

DE 28 DE

Autoriza o funcionamento do ca-so
de Engenharia de Operação, da Faculdade de Engenharia de Operação, ma.ntida pela Funàação }'rlissioneira de Ensino Superior,
com
sede na cidade de Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1958, alterado pelo Decreto-Ieí nc
842, de 9 de setembro de 1939 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 1.067/75, conforme c-onsta dos Processos números
1.626/70 - CFE e 225.041175 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia de
Operação, habilitações em Engenharia
de Operação Civil - modalidade "Estradas e Topografia"; em Engenharia
de Operação Mecânica - modalidade
"Máquinas e Ferramentas", da Faculdade de Engenharia de Operação,
mantida pela Fundação Mlssioneira
de Ensino Superior, com sede na ctdade de Santo Angelo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
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DE

Concede reconhecimento ao curso de
Professores para as Disciplinas de
Formação Especial no Ensino sie 29
Grau do Centro de Educação Técnica do Rio Grande do Sul, com
Alegre,
sede na cidade de Porto
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IrI, da COnstituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de. 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Fe-

deral de Educação no 1.078/75, C(JD-

forme consta dos Processos nvs
.
317/72 - CFE e 208.823/72 do Ministério da Educação e Cultura,

- CFE e 223.912/75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q É:: concedido reconhecimento ao curso de Letras, licenciatura
plena, habilitações em Português-Inglês e em Português-Literatura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Castro Alves", mantida pelo
Instituto de Ensino Superior "Castro
Alves" - IESCA, com sede na cidade
de São ·Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, !-"evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETA:

Art. 19 É concedido reconhecimento ao curso de Professores para as
Disciplinas de Formação Especial. no
Ensino de 29 Grau do Centro de Educação Técnica do Rio Grande do Sul,
com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 28 de maio de 1975;
1'549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

MAIO DE

DE

28

DE

1975

Autoriza o funcionamento da hab~lita
ção em Supervisão Escolar, licenciatura plena, do curso de Pedagogia
da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Lavras, mantida pela
Fundação
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Lavras, com
sede na cidade de Lavras, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República,

GEISEL

Braga

DECRETO N9 75.795 -

DECRETO NQ 75.796

DE

28

DE

MAIO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de ruosoiui.
Ciências e Letras "Castro Alves",
mantida pelo
tnstuuto de Enszno
Superior "Castro Alves" - IESCA.,
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da COnstituição, de acordo com o artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro
de 1958, alterado pelo Decreto-ler nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 1.048/75, conforme consta dos Processos nos 10.258174

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n» 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho wederal de Educação no 1.027/75, conforme consta dos Processos ncs
.
10.571/74 -

CFE e 223.901175 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Supervisão Escolar, licenciatura plena, do
curso de Pedagogia da Faculdade de
Fflosofia, Ciências e Letras de Lavras, mantida pela Fundação ê'aculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Lavras, com sede na cidade de
Lavras, Estado de Minas Gerais.

ATOS

Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
154º da Independência e 87º da
República.
ERNESTO

Ney
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GEISEL

DECRETO N.Q 75.798 MAIO

DE 28 DE

DE 1975

Regulamenta o artigo 157 da Lei número 5.774. de 23 de dezembro de
1971, que dispõe sobre os militares
da Aeronáuttca incapacitados para
as atividades aéreas.

Braga

O Presidente da República,
DECRETO N.o 75.797 - DE 28 DE
MAIO

DE 1975

Autoriza a transferência, para o patrimônio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA, da área confiscada de Brasil-Reflorestamento e Celulose Ltda.
- CELUBRAS, pelo Decreto número
68.471, de 5 de abril de 1971.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos
9.°, item I e lO, § 3.°, da Lei n.? 4.504,
de 30 de novembro de 1964, e o que
consta do Processo Administrativo
INCRA -CR09 n.v 18.380-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a transferência para o patrimônio do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, de área de terras,
de 25.237 ha (vinte e cinco mil e duzentos e trinta e sete hectares), situada no munícípío de Sengés, Estado do
Paraná, bem como todos os móveis e
benfeitorias nela encontrados, confiscada de Brasil-Reflorestamento e Celulose Ltda. - CELUBRAS, pelo Decreto n.v 68.471, de 5 de abril de 1971.
Art. 2.° Caberá ao INCRA, efetivada a transferência, adotar as medidas
necessárias à adequação do imóvel aos
objetivos indicados na Lei n,v 4.504,
de 30 de novembro de 1964, incluídas
as providências urgentes de ídentdficação e demarcação da gleba referida
no artigo anterior.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Soares Carlos Freire
Paulo Afonso Romano

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da COnstituição
e de acordo com o disposto no artigo
157, parágrafo único da Lei no 5.7"74,
de 23 de dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. 1.0 Os militares da Aeronáutica, funcionalmente obrigados ao '160
que, por enfermidade, acidente ou deficiência psicoflslológica, verificada.
em inspeção de saúde, foram considerados definitivamente incapacitados para o exercícüo de atividades aéreas exigidas pelos regulamentos específicos, porém aptos para o desempenho de função em terra, serão incluídos em uma categoria especial,
denominada extranumerário.
Art. 2.° Os militares incluídos na
categoria de extranumerário não
ocuparão vagas nos respectivos Quadros; gozarão dos direitos de suas antiguidades e ocuparão os mesmo Iugares na escala hierárquica, substituindo-se a numeração ordínárta 1J6la designação abreviada de sua categoria (EXT).
Art. 3.° A inclusão na categoria de
extranumerário será feita, após inspeção de saúde realizada por Junta
de Saúde da Aeronáutica, por ato:
1 - Do Presidente da República,
quando se tratar de Oficiais Generais
e Superiores;
2 - Por ato do Ministro da Aeronáutica, quando se tratar de Capitães, Tenentes e Aspirantes-a-Oficial;
e
3 - por ato do Comandante Geral
do Pessoal da Aeronáutica, quando
se tratar de Suboficias e Sargentos.
Art. 4° Os militares Incluídos ua categoria de extranumerário serão díspensados, para efeito de promoção,
das exigências relativas a horas de
võo e a planos de provas aéreas.
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Art. 5.0 Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.

EXECUTIVO

Brasília, 28 de maio de 1975;
154,0 da Independência e 87.Q da
República.

Art. 6.° Este Decreto entra em vi-

ERNESTO GEISEL

gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECRETO N° 75.799 -

J. Araripe Macedo

DE

30 DE MAIO DE 1975

Abre à Presidência da República em favor do Hospital das Forças Arm:ulas
o creczzo suplementar de V;; 22.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no 'Vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atrtbuíção que lhe contere o artigo 81, item rrt, da Constituição,
e da autorização contida no artíac 69 da Lei n« 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1<> Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital
das Forças Armadas. o crédito suplementar no valor de Cr$ 22.000,000,00
(vinte e dois milhões de cruzeiros. para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 1100, a saber:
Cr$ ',00
1100

~

PRESIDENCJA DA REPúBLICA

1112 - Hospital d2S Forças Armadas
111214754322.271 - Manutenção de. Serviços Hospitalares
3.1.1.1 _. Pessoal Cívíl
02 -- Despesas Vcrtáveis

3.2.5.0 -

Contríbuíçôes de Previdência Social

TOTAL

.

.

..

18.000.000
4.000.000
22.00U.O!JO

Art. 29. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorreria
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1100, a saber:
Cr$ J.OO

1100 1112 -

Atividade 3.1.1.1 -01 3.1.1.2 -01 _.

PRESID'f:;NCIA DA REPÚBLICA
Hospital das Forças Armadas
1112.]4754822.271

Pessoal Oivtl
Vencimentos e Vantagens Fixas
Pessoal Militar
Vencimentos e vantagens Fixas
TOTAL

12.000.000
10000 000
..

22000.000

Art . 39. Foste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1975; 1549 da Independência e 879 da República"
ERNES'I'O GEISEL

Mario Henrique Simonee-i
João Paulo dos Reis venoso
Antomo Jorge Correu:
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DECRETO N° 75, 800

~

DE 30 DE MAIO DE 1975

Abre à Presidência da República em favor do Estado~Maior das Forças A,'maâae o crédito suplementar de Cr$ 320,900,00 para reforço de dotações
consignadas no mçente crçamemo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artdgc 6Q da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto à Presidência da República, em favor do EstacoMaior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 320.900,00
(trezentos e vinte mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ac subanexo 1100, a saber:
Cr$ 1,00
1100 1105 n05.06090202.433 3.2.3.3 3.2.5.0 -

PRESID"'NClA DA REPúBLICA

Estado-Maior das Forças Armadas
Planejamento e Coordenação do EstadoMaior das Forças Armadas
Salárío-Famítía . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

124.100
190.800

TO T A L

320.900

"

""

.

Art. 2Q • OS recursos necessàrloa à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação crçamentárla consignada no vigente Orçamenta ao subanexo 1100 a saoer:
1100 1105 -

Atividade 3.1.1.1 01 -

PRESID~NC1A

c-s 1,00

DA REPúBLICA

Estado-Maior das Forças Armadas
1105, CG090:!.Ol .483

Pessoal Civil

Vcncunentcs e Vantagens Fixas........

320.g00

Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3D de maio de 1975; 154Q da Independência e 8T? da República.
ERNESTO GEISEL

Mário H enrique Shnon~en
João PaulA dos Reis h;UCiSO
Antonio Jorge corroa

DECRETO NÇI 75.801 -

DE

30

DE MAIO DE

1975

Abre ao Ministérto do Exercito (I crédito suptememar de CI'$ 9.819.000,00
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atríbuíçâo que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19. Fica aberto ao ~\'Ii)"::istério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ f). 819.000,00 (nove milhões oitocentos e dezenove mil (;!'U·
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zeíroa) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
1600, a saber:
1600 1601 1601.0628136L08ô -

MINISTfmIO DO EXÉRCITO
Ministério uo Exército
Equipamentos de comunicações do Exér-

cito
3.1.2.0 - Material de Consumo ...
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros ...
o

••

'

•••

_

•••••••

o

••••

',.

1601 06281662.307 3.1.2.0 3.1.3.2 -

Adestramento da Tropa
Material de Consumo .....
Outros Serviços de Terceiros

1601.06281662.328 -

Suurtmento e Manutenção de Material

o

••••••••

f

3.1.4. O -.- Encargos Diversos

3.1.2.0 3.1.3.2 -

••

••

••

.

de Motom . .-canízacão
Me.terlal de consumo .....
Outros Serviços de Terceiros

o ••••• • ••• •• ••

TOTAL

.
.

Cr$ 1,00

7.187.000
2.050.000

31:), ,000
121. 000
49.000
10.000
60.000
9.319.000

Art. 2Q. OS recursos neeessenos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 1600: a saber:
1600 - Iv:Ul';"'1S'I'l''::RIO DO EXÉRCITO
Cr$ 1,00

1601 Projeto -3.1.3.2 4.1.4.0 Projeto -4,1.3.0 --

Ministério do Exército
1601,QS280431 058
Outros Serviços de Terceiros
.
Material Permanente
,
' ..
1601.116281361.086
Equlpamentos e Instalações """"""

9.237.000

TOTAL

9.819.000

..

100.000
482.000

Art. 3Q. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 30 de maio de 1975; 154Q da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Si'rn0n.<:e~2
João Paulo dos Reis t-ezzosc
Sylvio Frota

DECRETO N9 75.802 MAIO DE 1975

DE

'30

DE

Concede à Companhia de Cimento
Salvador o direito de lavrar minério de ferro no Municipta de mauna, Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item I'H, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nc 227, de 28 de fevereiro ~E: 1967
(código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

nrt: 19. Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador conces-

são para lavrar minério de ferro em
terrenos de propriedade da Mineração
Ipiuna Ltda., no lugar denominado
Fazenda Rlachão do Pereira, otstrtto
e Município de Jitauna, Estado da
Bahia, numa área de trinta e dois
hectares e oitenta e um ares (32,81
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a quinhentos e cinquenta metros (550m),
no rumo verdadeiro de sete graus e
cínqnenta e cinco minutos nordeste
(7955' NE), da confluência dos Córregos Pereira e Pereirtnha, e os lados
a partir desse vértice os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
Õítenta metros (80m) , este (E); noventa metros (90m). norte (N); ses-

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

senta metros (60m). este (E); trinta
metros (30m). norte (N); vinte e
cinco metros (25m), este (E); vinte e
cinco metros (25m), norte (N); quinze metros (Ifim) , este (E); vinte e
cinco metros (2Sm), norte (N); qutnze metros (ISm) , este (E); quinze
metros (Iõm) , norte (N); quinze metros (15m), este (E); vinte metros
(20m), norte (N); dez metros (IOm) ,
este (E); vinte metros (20m). norte
(N); quinze metros (15m), este (E);
vinte e cinco metros (25m) norte
(N); vinte metros (20m), este (E);
vinte e cinco metros (2Sm), norte ..
(N); quinze metros (ISm) , este (E);
vinte e cinco metros (2Sm), norte ..
(N); quinze metros C15m). este (E);
vinte e cinco metros (25m) norte
(N); quinze metros C15m) , este (E);
vinte e cinco metros (2Sm), norte
(N); vinte metros (20m), este (Ej;
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); vinte metros (20m). este (E);
vinte e cinco metros (25m). norte
(N); quinze metros C1Sm) , este (E);
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); quinze metros (lSrn) , este (E):
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); quinze metros C1Sm) , este (E);
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); vinte metros (20m), este (E);
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); quinze metros 05m) , este (E);
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); vinte metros (20m), este (E);
vinte e cinco metros (25m), norte
(N); quinze metros (l5m) , este (E);
vinte e cinco metros (25m). norte
(N); vinte metros (20m), este (E);
vinte e cinco metros (25m) norte
(N); quinze metros 05m), este (E);
vinte metros (20m), norte (N), qulnze metros 05m), este (E); vinte metros (20m), norte (N); quinze metros
Clõm) , este (E); vinte metros (20m).
norte (N); quinze metros (Iêrm , este
(E); vinte metros (20m). norte (N);
dez metros (10m), este (E): vinte
metros (20m), norte (N); quinze metros (15m). este (E); vinte e cinco
metros (25m), norte (N): vinte metros (20m), este (E): vinte metros
(20m). norte (N); vinte metros .,.
(20m), este (E): vinte e cinco metros (25m), norte (N); quinze metros (15m), este (E); vinte metros
(20m). norte (N); quinze metros .. ,
(15m), este (E); vinte metros (20m),
norte (N); dez metros rterm este
(E): vinte metros (20m). norte (N);
quinze metros (l5m), este (E) ~ cento
e oitenta metros nacmi, norte (N);
duzentos e setenta metros (270m) ,
oeste (W); cento e setenta metros
(l70m) • sul (8); cento e vinte metros
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(120m). oeste (W); cento e cínquenta
metros (l50m) , sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros .,.
(100m), sul (8); setenta metros
.
(70m) , oeste (W); cem metros
.
Clüümj , sul (8); setenta metros
.
(70m), oeste (W); cem metros ",.
Clüümj , sul (8); setenta metros ".
(70m) , oeste (W); cento e vinte metros (l20m) , sul (8); cem metros ..
(100m), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (8); cento e quarenta e
cinco metros (l45m), este (E); setenta metros (70m) , sul (8),
Parágrafo único, A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não -xpressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a)
a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de 1965. da Comissão
Nacional de Energia Nuclear:
b)
o concessionário fica obrigado
a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprtmenta do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969:
c) se o concessionário não cump-ir
qualquer das obrigacões que se lhe
incumbem. a concessão será declarada caduca ou nula. na forma dos
artaaos 65 e 66 do Código de Mineração.
d)
a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto. que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia,
Art. 2Q. As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 6.691-62).

Brasília, 30 de maio de 1975;
1549 da Independência e 379 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shiçeaki Uelci
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DECRETO N9 75.803
MAIO DE 1975

DE

DO

30

PODER EXECUTIVO

DE

Exclui cargo, que indica, do Quadro
de Pessoal - Parte Suplementar do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
79, da Lei nv 6.040, de 9 de maio
de ~ 974, e o que consta de Processo
TI,O 01/11566, de 1974, do Mirustérlo da

DE

30

DE

Exclui cargos, que indica, do Quad.ro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Indústria e d.o Comércio.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdtuíçào,
e tendo em vista o disposto no artigo
79, da Lei ne 6.029, de 9 de abril de
1974, e o que consta do Processo no
1.825, de 1974, do Ministério da Indústria e do Comércio,
DECRETA:

Agricultura,
DECRETA:

Art. 19

DECRETO NQ 75.804 MAIO DE 1975

Fica excluído do Quadro

de Pessoal - Parte Suplementar
do Ministério da Agricultura, um cargo de Inspetor Fiscal,

nível

12-A,

ocupado por Alcides Velloso Júnior, a
partir de 19 de julho de 1974.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Art. 19 Ficam excluídos do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Indústria e do Comércio, um cargo de Armazenista, Código
AF-I02.10-B.
ocupado por Ivamldo
Benícío de Souza, um cargo de Auxiliar de Artífice, Código A-202. 5,
ocupado por Manoel Alves da Silva
e um cargo de Motorista,
Código
CT-401.8-A, ocupado por Sebastião
dos Santos Vaz, a partir de 1Q de novembro de 1974.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

GEISEL

ERNESTO

Alysson Paulinelli

DECRETO

Severo
NQ 75

80fJ -

DE

30

GEISEL

roounaee GOmes

DE MAIO DE

1975

Reabre, à Justiça do Trabalho, pele saldo apurado em 31 de dezembro de
1974, o crédito especzal aberto l j (;lc Decreto n° 75.123, de 23 de dezembro
de 1974.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU e em conformidade com o disposto no urtiga 62, § 49, ambos da Constituição,
DECRETA:

Art. 19. Fica reaberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 3r} Regíào pelo saldo apurado em 31 de dezembro
de 1974 o crédito especial de Cri? 550.000,00 (quinhentos e cínquenta mil
cruzeiros) autorizado pela Lei n'' 6.161, de 6 de dezembro de 1974 e aberto
pelo Decreto núbero 75.123, «e ~3 de dezembro de 1974.
Paragrato único. A presente reabertura de crédito, em conformidade
com o disposto no artigo 79 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
passa a vrger sob a seguinte forma:
J

crs

0800 -- JUSTIÇA DO TRABALHO

0804 -

Tribunal Regional do Trabalho da 3i!- Região

1,00

ATOS
0804~02040253.151

-
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Ediífcío-Bede para Juntas de Concilia-

ção e Julgamento em Minas Gerais,
Goiás e Distrito Federal
4.1.1.0 - Obras Públicas
550.000
Art. 29. Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubncação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
Jofio Paulo dos Reis VeHoso

DECRETO N9

"I;) .B06 -

DE 30 DE MAIO DE

1975

Reabre, à Justiça do Trabalho, nezo saldo apurado em 31 de dezembro de
1974, o crédito especial acerto pelo Decreto n '1 74.904, de 19 de novembro

do 1974.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH e em conrormidade com o disposto no artigo 62, § 49, ambos da Constituição,
DECRETA:

Art. 19. Pica reaberto à Justiça do Trabalho em favor do Tribunal
Regtonal do Trabalho da 7<). Região. pelo saldo apurado em 31 de dezembro
de 1974, o crédito especial de Cr$ SOO.OOU,OO (trezentos mil cruzeiros), autorizado pela Lei nc 6.131, de 7 de novembro de 1974 e aberto pelo Decreto
n 9 74.904, de 19 de novembro de 1974.
Parágrafo único. A presente reabertura de crédito, em conformtdade
com o disposto no artigo 79 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro de 1974, passa
a víger sob a seguinte forma:
0800 0808 -

JUSTIÇA

De

TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 7f!. Re-

Cr$ 1,00

gião
Edifício-sede para Juntas de Concílíaç ã o e Julgamento em Parnaíba PI
4.2.1. O - Aquisição de Imóveis
.
300.000
Art. 2'1. Foste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.

0808.02040253.153 -

ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique S~mo7l.<:en
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N" 75.807 -

DE

30

DE MAIO DE

1975

ueanre, à Justiça do Tmbalho pctc saldo apurado em 31 de dezembro de
1974, o crédito eS1J€Cial câ.erto pelo Decreto n9 75.126, de 23 de dezembro

de 1974.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH e em conformidade com o disposto no artigo 62, § 49, ambos da Constituição,
DECRETA:

Art. 19. Fica reaberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 4" Região, pelo saldo apurado em 31 de dezembro de
1974, o crédito especial de Crg 440 000,00 (quatrocentos e quarenta rml cruzeiros) autorizado pela Lei 11(.' 6 152, de 4 de dezembro de 1974 e aberto
pelo Decreto nv 75.126, de 23 de aezembro de 1974.
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A presente reabertura de crédito, em conformidade

com o disposto no artigo 79 (18. Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974, passa

a víger sob a seguinte forma:
0800 -- JUSTIÇA DO TRABALHO
0805 - Trihunal Regional do Trabalho da 4lJ. Região

0305.02040253.152 4.1.1.0 -

ces 1.00

Edifício-Sede para Juntas de Concilia-

<:50 e Julgamento em Caxias do Sul -

RS e Blume nau Obras Públicas

se

440.DQO

Art. 2\'. Este Decreto enu ara em vigor na data de sua pubüeação,
revogadas as disposições em contrárlc ,
Brasília. 30 de maio de 1975: 1549 da Independência e 879 da República.
EaNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Simonnen
João Paulo dos Reis Venoso

DECRETO N9 75.806 -

DE

2

DE JUNHO DE

1975

Altera o Anexo V do Decrete n 9 75.659, de 25 de abril de 1975

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item !II, da Constdturção,
e tendo em vista o disposto no artigo 49 do Decreto-lei nv 1.199, de 2'7 de
dezembro de 1971,
DECRETA;

Art. 19.

O Anexo V ao Decrete nc 75.659, de 25 de abril de 1975, passu

a vigorar com a seguinte forma:

.MSRCADORIAS

Alíquota

Refrigerantes e refrescos
.
"Ex": Refrig~ranl'f's, refrescos e néctares que
contiverem suco de fruta, de acordo com os
padrões fixados pelo Ministério da Agricultura, e que possuam "Certificado de Regtst ?" e~~edido pelo órgão competente daquele

24%

Código

22 . 02 .01. 00

y

MJ111stel'lO . .

.

12%

Art. 29. "Este Decreto entrara em vigor na data de sua pubtícação revogadas 'as disposições em contrário.
Brasília, 2 de junho de 1975;

154~

ERNESTO GEISEL

Mano Henrique Si71wnsen
Alysson Paulinelli

da Independência

E::

87Q da República.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N'? 75.809 -

rranejormc c recuiesittca.

P;
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DE 2 DE JUNHO DE 1975

cmrorurmente, funções gratificadas do cnuuro

de Pessoal io Ministério da Fazenda

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81. item lU, da Constituição
e tendo em vista o artigo 3':>, ~ 3" de Decreto nc 75.532, de 26 de março de
1975,
DECRETA:
Art. 19 Ficam transformadas e reclassírícadas provisoriamente, ná
torma dos Anexos, as eunções eratíticadas integrantes das estruturas provisórias da Procuradoria da Fazenda Nacional. da Delegacia do Servtco de
Patrimônio da União e da Delegacia do Ministério da Fazenda, no Estado
do Rio de Janeiro,
Art. 29 As despesas com e execução deste decreto continuam a ser
custeadas pelos recursos orçamentários próprios do Mínístérío da Fazenda.
Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data da sua pubtícaçáo,
revogadas as disposições em ccut.rarío.
Brasília, 2 de junho de 1975; 1549 da Independência e 879 da Reuúuríca .
ERNESTO GEISEL
Mári') Henrique Símonsen:

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D, O,
de 4-6-75.
DECRETO N~ 75.810 - DE 2 DE
JUNHO DE 1975

ficam reclassíficados no nível 21-A,
previsto no art. 99 da Lei nv 4,345,
de 26 de junho de 1964.
Dispõe sobre o
enquadramento de
Art. 3(> Fica revisto a partir da
servidores do Ministério da Sauâe,
data da vigência do Decreto-lei I,Úamparadas pelo disposto no paráçraio único do artigo 23 da l,ez mero 299, de 28 de fevereiro de 1967,
o enquadramento do servidor incluída
TI.O 4.069. de 11 de 1unho de 1962, e
neste derreto, na classe de Atendente,
Clã outras prouiüénciae .
P~1703,
para Atendente P-1709-9,
O Presidente da República,
sendo o cargo
considerado extinto,
usando das atribuições que lhe con- por força. do disposto no parágrafo 1Q
9
fere o artigo 81, item IH, da Consti- do art. 2 do Decreto-lei ns 299, de
tuição, e tendo em vista o disposto na 28 de fevereiro de 1967, a contar de
Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, sua vigência.
e o que consta do processo nv 1.240,
Art. 49 Em conseqüência do disde 1975 do Departamento Administraposto
neste Decreto, ficam revistos,
tivo do Pessoal Civil,
também, 05 quantitativas do Decreto
rP
73.856,
de 14 de março de 1974,
DECRETA
aue aprovou a fusão de Partes do
Art. 19 Fica aprovado, na furma da Quadro de Pessoal do mesmo Minisrelação nominal anexa, o enquadra- tério.
mento de servidores do Ministério da
Art. 5." O enquadramentú.consSaúde, amparados pelo disposto no
parágrafo único do artigo 23 da L8i tante deste decreto, não homologa sin 9 4.069, de 11 de junho de 1962, em tuações funcionais que, em virtude de
denúncia,
sindicância ou Inqué...r íto
virtude de sua omissão nos atos anadministrativo, venham a ser consiteriores.
deradas nulas, ilegais ou contrárias
Parágrafo único. Os efeitos legais
às normas administrativas vigentes
do enquadramento previsto neste ar- aplicáveis à espécie.
tigo prevalecem a partir de 15 de juArt. 6.? O Departamento do Pesnho de 1962.
soal do Ministério da Saúde expedirá,
Art. 29 A partir de 29 de junho de aos servidores abrangidos por este de1964, os cargos de Médico
.
creto, atos declaratórios da respectiva
TC-801-17-A,
constantes da relação
situação funcional, com observância
aludida no artigo 19 deste decreto, do disposto no artigo 99, da Emenda
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no

ATOS

PODER

Constitucional nv 1, de 17 de outubro

EXECUTIVO

DECRETO NQ 75.812 -

de 1969.

JUNHO

Art. 79 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas pelas dotações orçametrtartas
próprias do Ministério da Saúde,

Art. 8Q O presente Decreto encrará

em vigor na data de sua ounücacâo.

revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasília, 2 de junho de 19';5;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo de Almeida Machado
1

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 4
de junho de 1975.
DECRETO NQ 75.811 -

DE

2 .DE

Concede reconhecimento ao curso de
História, da Faculdade Dom Aqui'no
de Filosofia, Ciências e Letras de
Campo Grande, mantida pela Missão Salesiana de Mato Grosso, com
sede na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n« 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nc 1.089-75, conforme
consta dos Processos nos 6.899-74 CFE e 223.398-75 do Ministério da
Educação e Cultura,

JUNHO DE 1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Artística, licenciaturas de
19 e 29 graus, como tronsiormação
do curso de Desenho e Plástica aa
Faculdade de Ciências
e Letras,
mantida pela Fundação
Regional
Educacinal .de Avaré, com sede na
cidade de Avaré, Estado de São
Paulo.

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de acordo com o artigo 47 da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1988, alterado pelo Decreto-lei no ..
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo nv 267.435
de 1974 do Ministério da Educação e
Cultura,
O

DECRETA:

Art. to Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação àrtísüca, licenciaturas de 19 e 29 graus.
como transformação do curso de Desenho e Plástica da Faculdade de
Ciências e Letras, mantida pela Fundação Regional Educacional, de Avaré. com sede na cidade de Avaré, Bstado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílla, 2 de junho de 1975;
1549 da Independência e 87 9 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DE 2 DE

DE 1975

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de História da Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras de Campo Grande, mantida pela Missão Salesiana de Mata
Grosso, com sede na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Gros-

so.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ,
Brasília, 2 de junho de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

N." 75.813 -

JUNHO

DE 3 DE

DE 1975

Declara de utilidade pública para fim;
de desapropriação, uma área de ter,
ra urbana, sem oenteiioriae, âestinada à instalação de uma estação
rádio, situada na Cidade de Bauru,
Estado de São Paulo, pela Telecomunicações de São Paulo S.A.

TELE8P.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item II! da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos 5.", letra "h" e 6.", do Decreto-lei
n.« 3.365, de 21 de [unho de 1941,
DECRETA:

Art. 1.0 É declarada de utdllcade
pública para fins de desapropriação.
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uma área de terra urbana, sem benfeitorias, com 2.098,60m2 (dois mil,
noventa e oito metros quadradas e
sessenta decímetros quadrados). localizada na quadra "M", Rua XVI, es«uína com a VII, Parque Roosevelt,
êidade de Bauru, Estado ce São Paulo,
de propriedade dos Srs .. Joaquim
Araújo Souza e Arnaldo Rodrigues de
Menezes, destinada à instalação de
uma estação rádio.
Art. 2.0 A área referida no artigo
anterior tem forma retangular, com
as seguintes características e confrontações: é constituída petas lotes de
terreno óe números 15, 16, 17, 18 e
19 da quadra "M", Parque Rooscvelt
possuindo os lotes números 15, 16 e 17,
cada um, superfície de 396,OOm2, o lote
número 18. 382,60m2, e o lote número
19, 528,OOm2, formando, todos Um'l
área de 2. 098,60m2, com as seguintes
confrontações (para quem de dentro
do terreno olha para a Rua XVI):
Frente - confronta-se com a Rua
XVI e mede 48,OOm até o alinhamento da Rua VII. Lado dzreíto - confronta-se com a Rua VII e mede
44,OOm até o alinhamento da Rua XVI
Existe uma curva óe concordância na
esquina formada pelo alinhamento das
citadas ruas. Lado esquerdo -- confronta-se com os lotes números 14, 11
e 10, e mede 44,00m. Pundos - confronta-se com os lotes números 9 e 20
e mede 48,00m, área essa transcrita
sob número 26.432, página 93 do Livro 3-S, em 2 de fevereiro de 1972 no
2.0 cartório dos Registros Públicos da
Comarca de Bauru, Estado de São
Paulo, tudo de acordo com o croqui
n.v CPT-40153, constante do Processo
número 5.788-75 do Ministério das
Comunicações.
Art. 3.0 Fica a Telecomunicações de
São Paulo S.A. - TELESP, autorizada a promover a desapropriação da
área de terreno, de que trata este decreto, na forma da legislação vigente,
com seus recursos próprios.
Art. 4.0 Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter
urgente para efeito de imediata írmssão de posse.

Art. 5.0 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
Er;NESTO GEISEL

Rômulo Vilar Furtado'

DECRETO N." 75.814 _
JUNHO DE 1975

DE

3 DE:

Declara de utilidade pública para' fins:
de constituição de servidão cuiminietrativa, uma faixa de terra aeetmada à passagem de linha de tiietribuição da Centrais Elétricas d'e'
Goiás S.A. - CELG, no Estado, deGoiás.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c:", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto n.v 35.831,
de 16 de julho de 1954 e de acordo
com o que consta do Processo MMEl
705.814-14.
DECRETA;

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas,
de terra situadas na faixa 6. (seis)'
metros de largura, tenóo como eixo a;
linha de distribuição Cervejaria Brasília - Capelinha, no Município de
Anápclís, no Estado de Goiás,. cujo
projeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacíonak
de Águas e Energia Elétrica, no Processo MME 705.814-74.
Art. 2.0 Fica autorizada a Centrai.';
Elétricas de Goiás S. A. --- CELG a
promover a constituição de servidão.
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para ao:
passagem da linha de distribuição'
referida no artigo 1.0 •
Art. 3.0 Fica reconhcctda a conveniência da constituição de servidãoadministrativa necessária em favor da.
Centrais Elétricas de Goiás S.A. CELG, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos.
os atos de construção; operação e ma-
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riutenção da mencionada linha de distribuição e de linhas telegráficas ou

telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações, ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda. o acesso
à área da servidão atra vês de prédio
serviente. desde que não haja outra
praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão O uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência.

da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem
au causem danos, ínclui-íoa entre eles
05 de erguer construções ou fazer plantações ce elevado porte.
Art. 4.<> A Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG poderá premo-

ver, em Juízo, as medidas necessárias

ià constituição da servidão administra-tíva de caráter urgente, utilizando o

jprccesso judicial estabelecido no Deereto-lei n." 3.365. de 21 de junho <te
J!fl41. com as modificações introduzidas pela Lei n,e 2.786, de 21 ce maio
de 1956.
Art. 5.0 êate Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1975;
1540 da Independência e ?7° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 75.815 JUNHO DE 1975

DE

3

DE

Encampa bens e instalações vinculados aos serviços públicos de enerçia
elétrica nos Municípios de Coronel
Pacheco e Piau e no distrito de
Goianá, pertencente ao Município
de Rio Novo, Estado de Mznas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
Q artigo 81, item IH da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
167 do Decreto nv 24.643, de 10 de
julho de 1934 e o que consta do Processo MME 703.386-74,
DECRETA:

Art. 19 Ficam encampados os bens
e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica existen-

E::l:CECUTIVO

tos nos Municípios de Coronel Pacheco e Píau e no distrito de Goiana,
pertencente ao Município de Rio
Novo, Estado de Minas Gerais, explorados pela Companhia Força e Luz
de Juiz de Fora em virtude do manifesto de usina hidroelétrica apresentado no processo S. A. 179-35.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. .
ELETROBRAS a promover os atos
necessários à efetivação da encampáç ã o referida no artigo anterior.
Art. 39 As despesas decorrentes da
encampação a que se /efere o artigo
19 correrão por conta dos recursos
previstos na Lei no 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pelo Decretolei nv 1. 383, de 26 de dezembro ele
1974.

Art. 49 Os bens e instalações athigidos pela encampação estão sujeitos
ao regime instituído pelo Decreto-lei
nc 1.383, de 26 de dezembro de 1974Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1976;
1549 da
Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki

Ueki

DECRETO NÇ 75.816

DE

3

DE

JUNHO DE 1975

Encampa bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia
elétrica nos Distritos Sede, Conceição do Formoso e São JOão da Serra, pertencentes ao Municipio
de
Santos Dumont, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
167 dei Decreto nv 24.643, de 10 de
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julho de 1934 e o que consta do ProceSSO MME 703.386-74,
DECRETA:
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IX do Anexo II do Decreto-lei número 1.341, óe 22 de agosto de 1974.
DECRETA:

Art. 1.0 O Auxílio para MoradiaArt. 19 Ficam encampados os bens
será concedido ao funcionário Incluído
e instalações vinculados aos serviços
Plano de Classificação de Cargos
públicos de energia elétrica existentes no
de que trata a Lei n.« 5.645, de 10 de
nos Distritos Sede, Conceição do FOr- dez-embro
de 1970, integrante do Grupo
moso e São João da Serra, pertenPolícia Federal, Código PF-500, na,
centes ao Munícípío de Santos Du- -conformidade
deste Regulamento.
mont, Estado de Minas Gerais. explo-rados pela S.A. Força e Luz de SanArt. 2.0 O Auxilio para Moradiatos Dumont em virtude do manifesto
corresponóerá a 20 % (vinte por cende usina hidrelétrica apresentado no
to) do vencimento percebido pelo funProcesso S. A. 523-35.
denário em razão de seu cargo efetivo.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Art. 3.° Constituem requisitos para.
a concessão do Auxílio para Moradia:
Elétrica Brasileiras S. A. .
ELETROBRAS apromover cs atos
I - ter sido o funcionário mannecessários à efetivação da encampádado servir fora da sede originária
ção referida no artigo anterior.
de serviço, em virtude de designação expressa da autoridade comArt. 39 As despesas decorrentes
petente;
da encampação a que se refere o art.
II - não ocupar, na nova sede
19 correrão por conta dos recursos
De serviço, próprio nacional;
previstos na Lei ns 5.655, de 20 de
Art. 4.° A vantagem de que trata
maio d 1971, alterada pelo Decretolei n» 1.383, de 26 de dezembro de
este Decreto será paga ao funcionário,
que se encontrar no efetivo exercício1974.
do cargo, considerados, exclusivamenArt. 49 Os bens e instalações atingidos pela encampaçâo estão sujeitos te, os afastamentos em virtude de'
ao regime instituído pelo Decreto-lei
I - férias;
nv 1.383, de 26 de dezembro de 1974.
II - casamento;
Art. 59 Este Decreto entrará em
III - luto;
vigor na data de sua publicação, reIV - licença para tratamento
vogadas as disposições em contrário.
de moléstia especificada em Iet.
Brasília, 3 de junho de 1975;
licença à gestante ou em decor-.
1549 da Independência e 879 tia
rêncía de acidente em serviço;
República.
V - prestação eventual de serviço fora da nova sede.
ERNESTO GEISEL
Shiçeaki Ueki
Art. 5.0 O pagamento do Auxílio'
para Moradia é devido a partir co dia
em que se iniciar o exercício do jun-.
cíonárlc na nova sede para que for de-DECRETO N.o 75.817 - DE 3 DE
JUNHO DE 1975
signado e cessará:
1 - quando completar o serviRegulamenta a coneeseõo de Auxilio
dor 5 (cinco) anos de serviço na
para Moradia nos casos que especilocalidade; e
fica, e dá outras providências.
II - quando passar a residir em
próprio nacional.
O Presidente da República,
usando da atrfbuíção que lhe confere
Art. 6.0 O cálculo do Auxilio para
Moradia em relação aos funcionários
o artigo 81, item lII, da Constituição
integrantes do Grupo - Policia Pee tendo em vista o disposto no item
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deral, incluícos no novo Plano de Clas-sificação de Cargos antes de 1 de
novembro de 1974, far-se-á, até 22 de

.agoato de 1974, com base nos valores
de vencimento então vigentes para o
sistema de classificação de cargos anterior ao da Lei n.s 5.645, de 1970, na

forma preconizada no artigo 7.° da
Lei n,» 5.968, de 11 oe dezembro de
1973.
Art 7" Caberá ao órgão Central do
Sistema de Pessoal Civil da AdmíntsDECRETO W" 75. 8H\ -

tração Federal baixar Instrução Normativa disciplinando a concessão da
vantagem a que se refere este Decreto,
Art. 8.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, revo ~
gadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 3 de junho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

DE

4

DE JUNHO DE

1975

IDispõe sobre a trcnetormcçao ce cargos em comissão e junções gratijicadas
para a composição das Coieçorias Direção Intermediária e Assistência
Intermediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Qua··
d1·0 Permanente do Depa,rtamento Nacional de Estradas de Rodagem, c!
!la outras pro'l/iC-tncias.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 7C1, da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro
de 1970 e o que consta do Processe DASP no 892, de 1975,
DF.CRETA:

Art. 19. São transformados. na forma do Anexo I, em funções tntcgrantes das Categorias Direção Intermediária, código DAI-IH, e Aaeístêncte
Intermedlárta, Código DAI-1l2, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias" do Quadro Permanente do Departamento Nacional de Estradas ce Rodagem, os cargos em comissão e funç-ões gratificadas constantes
da "situação anterior" do mesmo Anexo.
Art . 29, Ficam suprimidos os cargos em comissão e funções grataffcadas relacionadas no Anexa UI.
Art. 3C1, As transformações ele que trata o artigo 19 deste Decreto S(J~
mente se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funções
correspondentes, constantes da "Situação Nova" do Anexo I.
Art. 41,1. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem devera
.adotar as providências que se üzerem necessárias no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante do Anexo I,
observadas as normas Iegaís e regulamentares pertinentes.
Art. 59. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentàrtos próprios do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem.
Art. 69. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1975; 1549 da Independência e 87C1 da República.
ERNESTO GEISE!.

Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis venoso

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no D. O. de 9 de
junho (Suplemento).
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DECRETO N9 75.819
JUNHO DE 1975

DE 4 DE

Prorroga
o prazo de execução dos
programas de Pesquisas reenotoçicas e de Estudos Técnico-Econômicos da Comissão Executiva do Sul
do Ministério da Indústria e do Comércio e dá outras providências.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica prorrogado, até 31 de
dezembro de 1976, o prazo de execução dos Programas de Pesquisas
Tecnológicas e de Estudos TécnicoEconômicos da Comissão Executiva do
Sal do Ministério da Indústria e do
Comércio, aprovados pelo Decreto nv
68.983, de 26 de julho de 1971.
Art. 29 A Comissão Executiva do
Programas
Sal, para execução dos
referidos no artigo anterir, no período
de 1Q de julho de 1975 a 31 de dezembro de 1976, fica autorizada u utílizar até Cr$ 2.180.000,00 (dois milhões, cento e oitenta mil cruzeiros).
dos recursos atribuídos ao Fundo de
Desenvolvimento da Indústria Salí-.
neira, a que se refere o Decreto ne ..
5S.842, de 16 de março de 1965.
Art. 39 O Ministro da Indústria e
do Comércio baixará as instruções necessárias à execução dos Programas
de que trata o artigo 1.0.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, rovogadas as disposições em contrário.
Brasília. 4 de junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Severo Fagunde.s Gomes

DECRETO N." 75.820 JUNHO DE 1975

DE

4

DE

Concede à Indústrias Nilo Maciel S.A.
- INIMASA o direito de lavrar mi··
nério de terro no Município de Ita..
tiaiuçu, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto,
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lei número 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineraçãor, alterado pelo Decreto-Iel número 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Indústrias
Nilo Maciel S.A. - INIMASA concessão para lavrar minério de ferro em
terrenos de sua propriedade no Iugar
denominado Pedra Grande, Distrito e
Município de ..{tatiaiuçu, Estado de
Minas Gerais, numa área de vinte e
dois hectares dois ares e, cinqüenta
centíares (22,0250 ha), delimitada por
um polígono Irregular, que tem um
vértice a três mil novecentos e cinco
metros (3.905m), no rumo verdadeiro
de seis graus noroeste (6°NW), do centro da ponte sobre o Ribeirão' do VeIoso ou Itatiaia na estrada São Paulo
- Belo Horizonte e os lados a partir
desse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinqüenta
metros (50m), oeste (w); setenta e
cinco metros (75m), norte (N); setenta metros (70m), oeste (W); cem metros (lOOm) , norte (N); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros
.
(lOOm). norte (N); cem metros (100m),
oeste (W); cem metros (100m), norte
(N); cem metros (lOOm) , oeste (W);
cinqüenta metros (50m), norte lN);
cinquenta metros (50m), oeste (W);
cem metros (100m),
norte
(N);
cinqüenta metros (SOm), leste (E);
cinqüenta metros (50m), norte (N);
cento e cinqüenta metros (150m), 1e:5te (E); cinqüenta metros (SOm), sul
(S); cento e setenta metros (l70m) ,
leste (E); cem metros (lOOm), norte
(N); duzentos
metros (200m), leste
(E); duzentos e setenta e cinco metros (275m), sul (S); cinqüenta metros (50m), oeste (W); duzentos metros (200m), sul (S); cinqüenta metros
(SOm). oeste (W): cento e cinqüenta
metros cison», sul (S).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726: de 19 de
fevreíro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril ':le1g65. da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
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O concessionário fica obrigado a

recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprímento
do disposto DO Decreto-lei TI.O 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada

caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por titulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional

da Produção Mineral, do

Ministério

das Minas e Energia.
Art.

2.° As

propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
(DNPM - 5797-59 e 5798-59).
Brasília, 4 de junho de 197[,;
154.° Ga Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.821 JUNHO DE 1975

DE

4

DE

Concede à Iguaçu Mineração e Comércio Limitada, o direito de lavrar areia quartzcsa e cascalho 1U)
Município de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente, da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuição e nos termos do artigo 43
do Decreto-lei n,« 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1." Fica outorgada à Iguaçu
Mineração e Comércio Limitada concessão para lavrar areia quartzosa e
cascalho em terrenos de propriedade
de Robert Maria Blaíse Turon e outros, no lugar denominado Praia
Grande, Distrito de Bubaio, Município de Cachoeiras de Macacu, Estado

do Rio de Janeiro, numa área de
quarenta e nove hectares noventa e
nove ares
e
cinquenta centrares
(49,9950 na.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a setenta e oito metros (73 m)
no rumo verdadeiro de cinquenta
graus e onze minutos noroeste (500
11' NW), da confluência do Rio Côco
Duro com ORlO Guapí-Açu e os Jados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos ver dadefros: quatrocentos e setenta e cinco
metros (475 m), norte (N); sessenta
metros (60 m) , leste (E); quatrocentos metros (400 mj , norte (N); sessenta metros (60 m) , leste (E); trezentos e cínquenta e cinco metros
(355 m) , norte (N); setenta metros
(70 m) , leste (E); trezentos e quarenta metros (340 m), norte (N);
sessenta metros (60 m), leste (E); duzentos e cínquenta metros (250 mj,
norte (N); cínquenta metros (50 m) ,
leste (E); duzentos e cínquenta metras (250 m) , norte (N); sessenta metros (60 mj , leste (E); duzentos e
trinta metros (230 m) , norte (N);
cmquenta metros (50 m), leste (E);
duzentos e noventa metros (290 In),
norte (N); quarenta metros (40 m),
leste (E); duzentos e cínquenta metros (250 mi, norte (N); cínquenta
metros (50 mj , leste (E); cem metros
(100 m), norte (N); clnquenta metros (50 m) , leste (E); cem metros
(100 fi), norte (N); cinquenta metros
(50 m), leste E); cem metros (100
fi), norte (N); cem metros noo m) ,
leste (E); setenta e cinco metros (75
rm, norte CN); duzentos e trinta metros (230 m) , leste (E); setenta e
cinco metros (75 m) , sul (8); rem
metros (100 mj, oeste (w); cem metros 1100 m), sul (8); cento e vinte metros (120 mj , oeste (W); cem
metros (100 mj, sul (8); sessenta
metros (60 m) , oeste (W); cem metros (100 m), sul (8); cinquenta metros (50 nu, oeste (W); duzentos e
cínquenta metros (250 mt, sul (8);
quarenta metros (40 m), oeste (W);
duzentos e noventa metros '290 m),
sul (8); sessenta metros (60 fi), oeste (W); duzentos e trinta metros (230
m), sul (8); cínquenta metros (50
mj , oeste (W,; duzentos .e cinqüenta
metros (250 m) , sul (8); trinta metros (30 m) , oeste (W); duzentos e
cinquenta metros (250 m) , sul (8);
oitenta metros 180 fi), reste (W);
trezentos e quarenta metros (340 fi),
sul (8); setenta metros ',70 rru, oes-
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te (w); trezentos e cinqüenta e cinco metros (355 m), sul (8); sessenta
metros (60 m) , oeste (W); quatrocentos metros (400 fi), sul (8); seasenta metros (60 fi), oeste (W); quatrocentos e setenta e cinco metros
(475 m), sul (8); cento e ctnquenta

metros (ISO mj , oeste (W).
Parágrafo trntco. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas aüneas e 5]
do Código de Mineração e de ou tras

referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado
a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprf-.
mento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de
1969;

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na "forma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de ravra teré pOI
título este Decreto, que será transcrito no Livro C . . .,. Registra dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia,
Art. 2.° As
estão sujeitas
e subsolo para
ma do artigo
neração.

propriedades vtztnhas
às servidões de solo
fins de lavra, na for59 do Código de Mi-

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições 12m contrário.
(DNPM -

817.561-70).

Brasília, 4 de junho de 1975;
154,° da Independência e ü7.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N? 75,822
JUNHO DE 1975

DE

4 DE

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras e de Geografia e História
da Escola
Superior de Ciências e
Pedagogia, da Fundação Educacio~
nal do Sul de Santa Catarina, com
sede na cidade de Florianópolis, Bstado de Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da.
Lei ns 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv ..
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo nv 225.627
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art.. I? Fica autorizado o funcionamento dos cursos de licenciatura
plena em Letras, com as modaüdadea
de Português-Inglês e PortuguêsFrancês, bem come das licenciaturas
em Geografia e História, na Escola
Superior de Ciências e Pedagogia da
Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, com sede na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1975;
154? da Independência e 87? da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
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DECRETO

N~

75.823 -

4 DE JUNHO DE 1975

DE

Abre ao Ministério da Fazenda em favor das Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 132.000.000,00 para
reforço de dorcçoes consumadoc no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 10. Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor das Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor
de Crâ 132.000 000.00 (cento e trinta e dois milhões de cruzeiros), para re-

forço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1700, a saber:
crs 1,00
1700 -

MlmSTIlRlO DA FAZENDA

1709 ~ Delegacias Estaduais do Ministério da
Fazenda
1709.03070212.122 ~ Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.2.0 ~ Material de Consumo
.
3. 1. 3 .2 -- Outros Serviços de Terceiros .• o • • • • • • • •
3 .1 .4. O ~ Encargos Di versos
.
4.1. 2. O ~ Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
T O TAl, .,

,

.

8.300.000
112.200,00
I.DOO.OOO
53.000.000
2.500.000

5.000.00 11

1321100 000

Art. 29. Os recursos neeeneanos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação crçamentáría consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIãO
2801 -- Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Projeto -- 2801.03ll90421.590

4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação Especíal . .
132. ano 000
Art. 3Q. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1975; 1549 da Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Sirnonsen
João Paulo dos Reis Vp,lloso

DECRETO N9 75.824 JUNHO DE 1975

---

DE

4 ))E

Extingue as Coordenações Regionais
do Ministério da Agricultura e dã
outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe são
conferídaa pelo artigo 81, itens lU e
V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Ficam extintas as Coordenações Regionais do Ministério da

Agricultura, a que se referem os Deeretos n.ss 68.593 e 68.59,1, ambos de
6 de maio de 1971.
Art. 80 Os servidores em exercício
nas Coordenações, ora extintas, serão redístribuidos, na forma da legislação em vigor, ouvidos os respectivos órgãos de origem.
Art. 39

Os cargos em comissão,
pelo
Decreto no 74.805, de 19 de novembro
de 1974 e as funções gratificadas,
constantes das relações aprovadas
Código DAS-10l.1, classificados
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pelo Decreto no 70.756, de 23 de junho de 1972, nas partes referentes às
aludidas Coordenações Regionais e
Representações da Consultoria Juridica junto às mesmas Coordenações,
poderão ser transformados, reclassu'ícados ou extintos, na forma da legfeIação pertinente.
Art. 4° Este Decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
:República.
ERNESTO GEISEL
Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis Vi3llos0

DECRETO

N9 75.825 JUNHo DE 1975

DE 4 DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil da Universidade
Católica do Salvador, com sede em
Salvador, Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constítuíçâo, de acordo com o artigo 47 da
Lei 119 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc ....
-842, «e 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 1.059-75, conforme consta dos PrOCESSO.3 ns. 7.355
de 1974 -

CFE e 210.896-73 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRE'IA:

Art. 19
E' concedido reconheci-menta ao curso de Engenharia Civil
da Universidade Católica do Salvador, com sede em Salvador, Estado
da Bahia.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
wogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N° 75.826 -- DE 4 DE
JUNHO DE 1975

Dispõe sobre a criação de empregos
na Tabela permanente do Ministério da Aeronáutica, 8
outras
providências.
üã

O Presidente da República,
usando da atribuição qJ.H~ lhe confere o artigo 81, item Hf , da Constituição e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei número 1..392, de 19
de fevereiro de 1975, ~ no Decreto
número 75.399, da mesma data, e o
que consta do Processo DA3P-2. 026,
de 1975,
DECRETA:

Art. 1° Ficam criados na Tabela
Permanente do Mínistérto da Aeronáutica, instituida por este Decreto,
os empregos constantes tto Anexo, legtdos pela legislação trabalhista, para
a composição das Categof 1(l .,5 Funcionais de Técnico de. Defesa Aérea e
Controle do Tráfego Aéreo, Técnico
em Informações Aeronáuticas, Controlador de Tráfego Aéreo e Técnico
em Eletrônica e 'I'elecomunícaçôes
Aeronáuticas, do Grupo
Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo.
Art. 2° O preenchimento dos empregos de que trata este Decreto
fax-se-á na forma da legtslaçâo pertinente, mediante ato «e admissão
baixado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 3° A criação dos demais empregos, correspondentes aos vagos
previstos na lotação, processar-se-à
progressivamente, mediante ato da
órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal,
por proposta do Ministério da Aeronáutica e nos limites dos recursos
orçamentários a esse fim destinados.
Art. 4° As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentáríos do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
154° da Independência e B7° da
República.
ERNESTO GEISEL
Roberto Faria Lima

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 5
de junho de 1975.
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DECRETO N° 75.827 - DE 9 DE
JUNHO DE 1975

d) Regulamento Geral da tjntão
Postal das Américas e ESpanha;

promulga os Atos da União Postal
das Americas e Espanha. 1971.

to de Ratificação sido depositado jun,

o Presidente da República,
Havendo sido aprovados, pelo Decreto Legislativo n'' ü5, de 4 de dezembro de 1974, os seguintes Atos da

União Postal das Américas e Espanha, concluídos em Santiago do Chile, durante o X Congresso da União
Postal das Américas e Espanha, realizado em novembro de 1971;
a) Constituição
da união Postal
das Américas e Espanha (UPAE);
b) Convenção da União Postal das
Américas e Espanha e respectivo pro000010 Final;
c) Acordo sobre Encomendas Postais e respectivo Protocolo Pmal ; e

DECRETO

N.'·

E havendo o respectivo Instrumento ao Governo da República Oriental
de Uruguai, em Montevidéu, a 25 de
arml de 1975;
Decreta que os atos tnternacíonaís
em apreço, apensos por cópia ao presente Decreto, rejam executados e
cumpridos tão inteiramente como neles se contêm.
Brasília, 9 de junho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azen.\do

da

A Convenção mencionada no preGente decreto foi publicada no D.O.
de 11-6-1975.

~-~ DE 9 DE

75.328

JUNHo

DE

1975

Abre à Justiça Federal de 1." Instãmcía o crédito suplementar de Cr$
.
47.084.200,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6,0 da Lei n." 6.187, de 16 de dezembro

de 1974,
DECRETA:

Art. 1.'" Fica aberto i1, .Just.íça "Federal de La Instância, o crédito suplementar no valor de Cr$ 47.084 200,QO (quarenta e sete milhões, oitenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0900, a saber;
0900 0900.02040122.U21 3,1.1.1 01 3.2.3.3 0900.15814882.015 3.2.3.1-

JUSTIÇA

~'EDERAL

eis

DE 1.' INSTANCIA

Processamento de Causas
Pessoal Civil
vcncnncntos e vantagens Fixas
Salário-Família
,
Encargos cem Inativos e Pensionistas
Inativos
,

1,úO

.
..

46.600.000
334.200

.

150.000
47.084.200

TOTAL . .

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de óotaçôes orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
0900 Atividade 3.1.1.1 02 .3.2.5.0 -

JUSTIÇA FEDERAL DE 1." INSTANCIA

5.990.000

0900.02040122.021

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social

".
.

5.000.000
990.000

2300 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO .....

31.959.200

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
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Cr$ 1,00

Projeto 3.1.1.1 -

2802,03070213.100
Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

3900 3900.99999999. !J99 -

RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência

3.2,6. O -- Reserva cie Contingência
TOTAL

31.959.200
9.135.000

.

9.135.000

.

47.084.200

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília,
República.

9

de

junho

de

1975; 154.°

da Independência

e

87.0

da

Ep.NESTO GEISEL

Armando F'alcão
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis v euoeo

DECRETO N." 75.829 JUNHO DE 1975

DE

9

DE

DECRETO N° 75. a30 - DE 9 DF.
JUNHO DE 1975

Autoriza o funcionamento do Ct~YSO
de Química Industrial da Fâculdade
de Química Janir de Carvalho, das
Faculdades Reunidas Nuno Lisboa,
mantidas pela Sociedade Ed1LcaCLOiuü "Professor NUM Lisboa", com
sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro,

Declara (ie utilidade pública, ;Jara
fins de constituição de servidões administrativas, faixas de terra cestinaâae à passagem de linhas fie
transmissão de Furnas - Centrais
Elétricas S. A., no Estado do Rio
de Janeiro e no Estado ae São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.e 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro -íe !969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n." 1.597--75, conforme consta dos Processos números
3.359-73-CEF e 238.104-72 do Mtnistérío da Educação e Cultura,

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35. 851, r:~
16 de julho de 1954, e de acordo com
o que consta do Processo n'' WMF, .

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcio
namento ao curso de Química Industrial da Faculdade de Química J anír
de Carvalho, das Faculdades Reunidas Nuno Lisboa, mantidas peja Sociedade Educacional "Professor Nuno
Lisboa", com seda na Cidade do Rio
de Janeiro. Estado do Rio de J an eiro .
Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 9 de junho de 1975:
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

700.645-74,
DECRETA:

Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa as
áreas de terra configuradas nas plantas de situação números REI - )0.501
- R2 e RE2 - 93.944, constantes dos
projetos aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia rtlétrica no Processo número MME700.645-74, áreas essas situadas nas
seguintes faixas:
a) 70,00 (setenta) metros de .arcura, a partir do marco V4 até a subestação de cachoeira Paulista, numa
extensão de 87,00 (oitenta e sete) quilômetros, tendo como eixo a linha de
transmissão que partirá da subestação de Itaorna, no Estado do Rio de
Janeiro, até a subestação de Cacho-
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eira Paulista, no Estado de São Paulo (planta de situação número RE190501 - R2);
b) 70,00 (setenta) metros de largu-

ra a partir do marco M6 até a sub-

estação de Adrtanópolis, numa extensão de 97,00 (noventa e sete) qtnlô-

metros, tendo como eixo a linha ele
transmissão a ser estabelecida entre
as subestações de Itaorna e Andrtanópclls, no Estado do Rio de Janeiro
(planta de situação nv RE2 - 93.944).
Art. 20 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constitui-

ção de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa da
266,00 (duzentos e sessenta e ",ei::;)
metros de largura, a partir da subestação de Itaorna, no Estado do Rio
de Janeiro. até a reta definida pelos
marcos V4 e M6, pertencentes respectivamente às linhas de transmissão
referidas nas letras a e b do artigo
1°, e de acordo com a planta de situação número RE1 - 90.501 - R2,
tendo como eixo a linha média sltuada entre os eixos das referidas linhas de transmissão, e numa extensão
de 12,889 (doze quilômetros e citocentos e oitenta e nove milésimos)
para a instalação de trechos de 7 (sete) linhas de transmissão, sendo 6
(seis) de 500 kV - inclusive as linhas
a que se refere o artigo 1° -, e uma
de 138 kV, todas partindo da subestação de Itaorna, devendo os projetos
de 4 (quatro) linhas de 500 kV e urna
de 138 kV, ser aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Deparcamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica.
Art. 3° Fica autorizada a 'eurnae
- Centrais Elétricas S. A. a promover a constituição de servidões administrativas nas áreas de terra, de que
tratam os artigos anteriores na forma
da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem das
linhas de transmissão referidas.
Art. 4° Fica reconhecida a convemêncía da constituição de servídôas administrativas necessárias em favor de
Furnas - Centrais Elétricas S. A..
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa "011cessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção
das mencionadas linhas de trans-ntssão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas

possíveis alterações ou reconsbruçôes..
sendo-lhe assegurado, ainda o acesso
às áreas de servidões através de precios servientes, desde que não haja.
outra via praticável.
parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo nnus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência.
das servidões, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das nas .
mas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entreeles os de erguer construções ou t:Ct~
ser plantações de elevado porte.
Art. 5° A Furnas - Centrais Elétricas S. A., poderá promover, em:
Juízo, as medidas necessárias à constituição das servidões administrativas:
de caráter urgente, utilizando o -)1'0cesso judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junhode 1941, com as modificações introduzldas pela Lei número 2.786, de 21 demaio de 1956.
Art. 6° Este Decr-eto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de J.975;
154° da Independência ~ 87° da.
República.
ERNESTO GEISEL·

Shigeaki Ueki
DECRETO N° 75.831
JUNHO DE 1975

DE 9 DE

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização gratuita, do terreno que:
menciona, situado no Município aeOsasco, Estado de Sâo Paulo.

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confereo artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
1'" do Decreto-lei número 178, de 16,
de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizada a cessão, sob
a forma de utilização gratuita, ao,
Município de Osasco, Estado de São
Paulo, de uma faixa de terreno com,
a área aproximada de 12. OOO,JO:u2
(doze mil metros quadrados), situada,
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ao longo da Rua General Newton
Estilac Leal, em Quitaúna, naquele
Município, de acordo com os elementos constantes do processo protoco:i.
sado no Ministério da Fazenda ::;01)
o número .!J768-53.077, de 1974.
Art. 2° O terreno a que se refere
o art. 1" se destina ao alargamento
da l;.ua General Newton Estilac -'-Jer.tl,
no prazo de 2 (dois) anos, a contar
da assinatura do contrato <1.13 cessão.
a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da Uutão .
Art. 3" A cessão tornar-se-á nula,
independentemente de a to especial e
sem d.reíto a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no art. 2° deste Decreto ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 9 de junho
154° da Independência
República.

1975;
87° ela

de
~

ERNESTO GEISEL

Sylv:o Frota
José Carlos Soares Freire

DECRETO

N.o

75.832
1975

DE

9

DE

JUNHO DE

Dispõe sobre a criação de funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, Código DAI-l11, e Assistência Intermediária, Código DA1112, do Grupo Direção e Assistência
Intermediárias, Código DAI-110, do
Quadro Permanente do Ministério do
Exército, e dá outras providências.

o

Presidente da República,
usando da -tríbuíçâo que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constltuiçãc,
e tendo em vista o disposto no artigo
7.° da Lei TI.O 5.645 de 10 de dezembro
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de 1970, no artigo 1.0 da Lei TI.O 6.006,

de 19 de deezmbro de 1973, e o que
consta no Processo DASP n." 2.365. de

1975,

DECRETA:

Art. 1.0 São criadas, na forma do
Anexo I, as funções integrantes das
Categorias Direção Intermedlárta. codigo DAI-111, e Assistência Intermediária, Código DAI-112, do Grupo Direção e Assistência Intermedíárras.
Código DAI-110, do Quadro Permanente do Ministério do Exército, inclusive mediante transformação de
cargo em comissão e de funções gratificadas constantes do mesmo Anexo.
Art. 2.° As funções gratificadas ze
lacionadas no Anexo III ficam supri ~
midas para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.
Art. 3.° A transformação prevista
artigo 1.0 deste Decreto somente
efetivará com a publicação dos atos
provimento das funções constantes
"Situação Nova" do Anexo I.

no
se
,Ze
da

Art. 4.° O Ministério do Exército aeverá adotar providências no sentido de
serem adaptados os respectivos Regímentes à "Situação Nova" constante
do Anexo r, observadas as normas logais e regulamentares pertinentes.
Art. 5.° As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendí .
das pelos recursos orçamentários próprios do Ministério do Exército.
Art. 6.° Este Decreto entrará em \0'1·
gor na data de sua publicação, revoga .
das as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1975;
154.° da Independência e e7.' lia
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O, de 11
de junho de 1975.
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DECRETO N9 75.833

DE

9

DE

Cria orçanieaçõo Militar e dá outras
providências

o

MINISTÉRIO DA MARINHA

GABINETE DO MlmSTRO
DA MARINHA

JUNHO DE 1975

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe oonfere o artigo 81, item IH, da Consti-

Regulamento para o Centro de Sinalização Náutica e Reparos "Almirante Moraes Rego"
CAPíTULO

I

tuição, e de conformidade com o dis-

Dos fins

posto no artigo 46, do Decreto-lei número 200. de 25 de fevereiro de 1967,

Art. 1.0 O Centro de Sinalização
Náutica e Reparos "Almirante Moraes
Rego" (CAMR), criado pelo Decreto
n." 56.565, de 9 de julho de 1905, é o
órgão integrante do sistema de apoio
da Marinha que tem por responsabilidade o astabelecímento e o funclonamento dos sistemas e sinais de auxilio à navegação, autorizados J;J21a Diretoria de Hidrografia e Navegação,
para as águas navegáveis do território brasileiro, o ensíno técnico-profissional correlato e, ainda, a execução
de serviços industriais e de reparos
daquela Diretoria.
§ 1.0 Para melhor desincumbir-ae
das tarefas de definição de objetives,
planejamento, coordenação e controle - e atender cabalmente às necessidades do Pais em sistemas e sinais
de auxílios à navegação - o CAMR
poderá desobrigar-se da realização de
tarefas executivas, recorrendo à execução indireta, conforme ficar definido em convênios, concessões e outras formas de acordo, autortzaüos pela Diretoria de Hidrografia e .cavegação com órgãos públicos e entidades
privadas que -stejam habilitados a desempenhar os encargos de execução.
§ 2.° Nos casos de aplicação do disposto no parágrafo anterior, permanecem como responsabilidade do , ..
CAMR a definição dos equipamentos e
sistemas, e a fiscalização e o controle
do seu estabelecimento e funcionamento.
§ 3.° A aplicação do disposto nos
parágrafos anteriores está condicionada, em qualquer caso, aos dítamea do
interesse público e às conveniênoias da
Segurança Nacional.
Art. 2.° Para consecução de sua finalidade, cabe ao CAMR:

DECRETA

Art. 19 Fica criado o 69 Pelotão de
Remuníciamento (Independente), com
sede em Alagoinhas (BA).

Art. 2Q O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à efetivação deste decreto.
Art. 3Q Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de [urrho de 1975;
154" da Independência e 87° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N." 75.834 JUNHO DE

DE 9 DE

1975

Aprova o Regulamento para o Centro
de Sinalização Náutica e Reparos
"Almirante Moraes Rego".

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item III da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para o Centro de Sinalização
Náutica e Reparos "Almirante Moraes
Rego" que a este acompanha, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 2.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, ficando revogados o Decreto n.s 56.566, de
9 de julho de 1965, e demais 'üspostçôes em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Hennin[/

I - Estabelecer, manter e operar os
sistemas e sinais de auxílio à navegação autorizados pela DHN;
TI - De acordo COm diretrizes da
DHN, planejar, coordenar, aperfeiçoar
e controlar o estabelecimento, a ma-
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nutenção e a operação dos sistemas e
sinais mencionados no item anterior
e, bem assim, as atividades celacíonadas com o pessoal, material e instalações que forem nec-essárias acs sistemas e sinais de auxílio à navegação:
UI - Definir, fiscalizar e controlar o estabelecimento e o funcionamento dos sistemas e sinais de auxílios à navegação operados por outros
órgãos públicos ou entidades privadas,
na forma do disposto nos ~§ 1.", 2," e
3." do art.. 1." deste Regulamento;
IV - proporcionar o ensino tócní-.
co-profissional dos assuntos Iígudos às
suas atividades especificas e de outras
determinadas pela DHN;
V Estudar, pesquisar, construir,
aperfeiçoar e reparar o matettal para
os sistemas e sinais de auxílios à navegação;
VI - Emitir parecer sobre assuntos
técnicos de sua alçada;
VII - Estabelecer normas relativas
ao material dos sistemas e sinais de
auxílios à navegação;
VIII - Executar os rapares de 2."
e 3." escalões nos navios e embarcaçôes da DHN e, bem assim, em suas
instalações, equipamentos e dependên
cias .
IX - Manter as estações da rede de
comunicações da DHN, Instalando-as,
controlando-as e utilizando-as em
coordenação e obediência às diretivas
do EMA;
X - Orientar a mcvímentaçào do
pessoal militar e civil, que serve na
rede de gervlços de Sinalização Náutica, de acordo com as normas em \'i-

gor;

XI - Manter, reparar e armazenar
o material eletrônico d-e hldrcgrafía,
de acordo CDm as normas previstas no
Regimento Interno.
§ 1." O CAMR, sem prejuízo de suas
funções essenciais, pode realizar serviços industriais, tanto para outros órgãos e estabelecimentos navais, como
para entidades extra-Marinha.
§ 2.° O CAMR realiza seus trabalhos
de acordo com programas estabelecidos pela DHN, no que conceme à se-o
gurança da navegação.

CAPÍTULO II

Da organização

Art. 3." O CAl\ffi é subordlnadc à
Diretoria de Hidrografia e Navegação.
Art. 4." O CAMR, dirigido por um
Comandante (SN-Ol), auxüíado por
um Imediato (SN-02), e assessorado
por um Conselho Econômico (SN -03),
compreende cinco (5) Departamentos
a saber:
I - Departamento de Smalízacão
Náutica (SN-IO);
II - Departamento de Eletrônica
(SN-20) ;

UI

Departamento

Industrial

(SN-SO) ;

IV -

Departamento de Intendência

(SN-40) ;

V - Departamento de Administração (SN-50).
Parágrafo único. O CAMR dispõe
ainda de uma Secretaria (SN-04), diretamente subordinada ao Comandante.
Art. 5." Os Serviços de Sínalízação
Náutica são subordinados técníca e administrativamente ao CAMR.
Art. 6." Ficam subordinados diretamente ao Comandante do CAMl~ todos os navios e embarcações ospecíalizados para os serviços de sinalização
náutica e os necessári-os para a execução dos serviços afetos 3,0 Centro.
Art. 7.° O Comandante do CAl\1R
exerce sobre os navios a serviço do
CAMR as atribuições previstas na Ordenança Geral para o Serviço da Armada para o Comandante de Força
Naval Independente.
Art. 8.° O CAMR tem uma escola
técnica profissional, denominada Escola Técnica "Almirante Alves Câmara", destinada à formação e aperfeíçoamento dos Agentes de Atividades
Maritimas e Fluviais da Esper-íalldade
de Sinalização Náutica e de outros
técnicos de sistemas e sinais de auxilio à navegação.
CAPÍTULO

nr

Do pessoal

Art. 9." O CAMR dispõe do seguinte
pessoal:
I Um (1) Oficial Superior da
ativa, do CDl'pO da Armada, Comandante;
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Um (1) Oficial Superior, da

ativa, do Corpo da Armada, Imediato;
Quatro

III -

~4)

Oficiais Superio-

res da ativa, do Corpo da Armada,
Chefes dos Departamentos de Slnalí..
zaçâo Náutica, de Eletrônica, Indus..
trial e de Administração.
IV - Um (1) Oficial Superior, da

ativa, do

Corpo

de Intendentes da

Marinha, Chete do Departamento de

Intendência;
V -

Um

(1)

Oficial Superior, da

ativa, do Corpo da Armada, Encarregado da Escola Técnica "Almirante
Alves Câmara";

VI - Oficiais dos diversos Corpos e
Quadros, de acordo com a 'J'auela de
Lotação;
VII - Pracas do CPA e do CPSCFN,

de acordo cem a Tabela de Lotação,

VIU - Funcionários civis do Quadro do Pessoal Civil do Ministério da

Marinha, de acordo com a lotação numérica respectiva;
IX - Pessoal civil de outra origem,
admitido de acordo com a legislação
em vigor.
CAPÍTULO

IV

Das disposições gerais

Art. 10. Este Regulamento será
complementado por um Regtmento

Interno que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas em
vigor.
CAPÍTULO

V

Das dispositições transitórias

Art. 11. Dentro de cento e vinte
(120) dias, contados a partir da publícaçâo do presente Regulamenco em
Boletim do Ministério da Marinha, o
Comandante do Centro de Stnalí zação
Náutica e Reparos "Almirante Moraes
Rego", submeterá à apreciação do Ministro da Marinha, via Diretoria de
Hidrografia e Navegação, DtretcríaGeral de Navegação, Secretarta-Geraí
da Marinha, Oiretotía-Geral do Pessoal da Marinha e Estado-Maior da
Armada, v projeto de Regimento Interno elaborado pelo Centro de Sinalização Náutica e Reparos "Almirante Moraes Rego".

Art. 12. O Comandante do Centro
de Sinalização Náutica e Reparos" Almirante Moraes Rego", fica autorizado a baixar os atos neeessártos à adoção das disposições do presente Ragulamento e até que seja aprovado o
Regimento Interno. - GeraIda. A?evedo Henning, Ministro da Marmha ,

UNI RO Df 51 NALllA{AO NÁU JiCA f Rfr AROS UM IRAN H êllO RAfS RfGO
I

COMANDANTE
SN

.o I

CONSELHO

SECRETARIA

ECONôMICO

SN-04

SN-03

~

m
~

o

'U

IMEDIATO

!

~

SN·02

to

DEPARTAMENTO DE
SINALIZAÇÃO NÁU.
TICA
SN·lO

~DEPARTAMENTO DE
ELETRÔNICA

SN-20

t

DEPARTAMENTO D:

SN.30 II

SN-4D

DEPARTAMENTO
INDUSTRIAL

INTENDftNCIA

I

I
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
SN-SO

ESCOLA TÉCNICA
ALTE. ALVES CA!-1ARA
SN-51

©

244

ATOS

DECRETO

N.O 75.835 DZ
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9
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DS

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Capibaribe
do Recife S. A., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
média. de âmbito regional, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", da

Constituição, e nos

termos do artigo

6.° da Lei n.s 5.735, de 23 de junho

de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me. n.s 2.740-74,
Decreta:
Art. 1.o Fica renovada, de acordo

com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do Decreto n. o 71.136, de 2'3 de
setembro de 1972. por 10 (dez) anos,
a partir de 1.0 de novembro de 1973,

a concessão outorgada pelo Decreto
n." 43.893, de 12 de junho de 1958,
publicado no Diário Oficial da União
de 20 de setembro do mesmo ano, à
Rádio Capíbaribe do Recife 5, A.,
para executar na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja ortorga é renovada
pelo pr-esente decreto, reger-se-á de
conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e; cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo D-ecreto n.s 71. 825, de 8 de
fevereiro de 1973, às quais a emissora
aderiu, mediante termo,
§ 2,° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
'
Arb. 2,° Este decreto entrará, em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 'de junho de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEÍS:::L

Rômulo Vilar FU1'taào

DECRETO N." 75.836 JUNHO DE

DE 9 DE

1975

Renova por 10 (dez) anos a ccaeesszc
outorgada à Rádio Difusora do Lavrador Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda "nédia de âmbito regional, na Cidade
de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com Q
artigo 8.°, it-em XV, letra "a". da
Constituição, e nos termos 60 artigo
6.0 da Lei n.v 5,785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta do
Processo MC n.v 41.681-73,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3,°, da Lei n.« 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do
Decreto número 71.136, de 23 de 3~
tembro de 1972, por 10 (dez) anos, a
partir de 1 de novembro de 1973, a
concessão outorgada pelo Decreto
n- 47.780, de 9 de fevereiro de ~960.
publicado no Diário Oficial da União
de .4 de março do mesmo ano, à Rádio
Difusora do Lavrador Ltda., para executar na Cidade de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, sem direit-o de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional,
§ 1.0 A execução do serviço público.
cuja outorga é renovada pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
COm o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n.s 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
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como, se necessário, o prazo para acaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Rômulo Vilar Furtado

DECRETO

N.O

75.837 1975

DE

9 DE

JUNHO DE

Outorga

concessão à Rádio Mulher
para estabelecer utna cseeeco
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na Cidade de AraraquaTa, Estado de São Paulo.

t.taa;

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item rII, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n." 1.496-73
(Edital TI.O 66-74),
DECRETA;

Art. 1.0 Fica outorgada à Rádio
Mulher Ltda., nos termos do artigo
Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
n. o 52.795, de 31 de outubro de 1963,
concessão para estabelecer uma estaç ã o de radiodifusão de sons e imagens
(televísão) , na Cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo, sem direito de
exclusividade, utilizando o canal 9
(nove).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
ceste no Diário Oficial da Umãc, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vtger na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1975;
154° da Independência e 37° da

28 do Regulamento dos

_

República.
ERNESTO GEISEL

Rõmulo Vilar Furtaao

DECRETO N° 75.838 JUNHO DE

'W 10 DE

1975

Declara a condição de IkWiiflT ao
Corpo de Bombeiros -ío Estado do
Rio de Janeiro e dá entras providências.
O Presidente da República"
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rII, da Constdtuição,
e de acordo com o artigo 26 do Lecreto-leí número 667, de 2 de julho
de 1969,

DECRETA;

Art. 10 lt concedida a condíçâo de
Militar ao Corpo de Bombeiros do
Estado do Rio de .raneiro e, assun,
considerado reserva do Exército.
Art. 2 0 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto número 68.337, de
10 de março de 1971, e demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 197f,;
154° da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL
Sulino Frota

DECRETO N° 75.839 - DE 10
JUNHO DE 1975

DE

Outorça à Centrais Elétricas de Goiá..~
S. A. CELG concessão
para
transmitir e distribuir energia elétrica no Município de Pium, no Estado de Goiás, revoga decreto e dá
outras providências.

O Presidente da República:
usando da atrfbuíçáo que lhe confere
o artigo 81, item IrI da Constituição,
DOS termos co artigo 150 do Código
de Aguas, e, tendo em vista o que
consta do processo n9 DNAEE 2.514-67,
DECRETA:

Art. 19 E' outorgada à Centrais Elétricas de Goiás S. A. - CELG concessão para transmitir e distribuir
energia elétrica no Muníctpío de Pium,
no Estado de Goiás.
Art. 29 A concessionária fica autorizada a estabelecer os sistemas de
transmíssáo e distribuição constantes
dos projetos aprovados e obrigada a
cumprir \) disposto no Código de
Aguas, leis subseqüentes e seus regurnmcntos.
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Art. ::lQ A presente concessão vígorará pelo prazo de 3{) <trinta) anos,
findo o qual os bens e instalações que,
no momento existirem em função dos
serviços
concedidos, reverterão
à
União.

Parágrafo único. A Concessionária
poderá requerer que a concessão seja
renova-da, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas, devendo entrar com o respectivo pedido até 6
(seis) meses antes de findar o prazo
de vigência, sob pena de seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto no 63.745, de 6 de
dezembro de 1968 e demais disposi-

ções em contrário.
Brasília, 10 de junho
da Independência
República.
15M)

de
e

1975;
da

879

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.840 JUNHO DE 1975

DE

10 DE

Concede a Atluuuie Soares, firma in~
dividual, o direito de troror mármore no Município de Cacnoeirc de
ttunemuím; Estaào do Espírito
Santo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, ítem 1I1, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei número 227, de 28 de teveretro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei número 318,
de t4 de março de 1967,
DECRETA:

Fica outorgada a Athayde
Soares, firma individual, cnocessãc
para lavrar mármore em terrenos de
propriedade de Sebastião Balarini,
José Barcelos e outros, no lugar denominado Alto Monte Líbano, Distrito e Município de oachoeíro de
Itapemirtm, Estado do Espiríto Banto, numa área de sete hectares setenta e três ares e vinte e oito centlaree (07,7328 ha}, delinutade, por um
polígono irregular, que tem um vértice a dois mil e dezoito metros
(2. 018m) , no
rumo verdadeiro de
quarenta e sete graus e dez minutos
sudeste (47°10'SE), da confluência do
Art. 1°

Córrego do Macaco COm.) Córrego das
Pedras e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte e seis metros
(26m), este (E); dezoito metros
(18m), norte (N); quarenta metros
(40m), leste (E); trinta metros (30m),
norte (N); vinte metros (2(}m) , leste
(E); vinte e seis metros :26m), norte (N); vinte metros (20m), leste
(E); vinte e seis metros (26m), norte (N); cento e quarenta, e oito metros (148m), leste (E); duzentos e
setenta e nove metros t2'19m), su:
(8); cento e dezesseis metros C116m\,
oeste (W); vinte e circo metros
(25m), sul (S); dez metros (10m),
ceste (W); trinta e sets metros
(36m), sul (8); dez metros rmm) ,
oeste (W); vinte e oito metros l28m) ,
sul (S); doze metros (l~m), oeste
(W); quarenta e um metros (41m),
sul (S); vinte e oito metros (28m),
oeste (W); noventa e 11m metros
(atmj, sul (S); cento e trinta e quatro metros (l34m) , oeste t"W); vinte
metros (20m) I norte (N); vinte e
quatro metros (24m), oeste (W);
cínquenta e dois metros (52m) , norte
(N); vinte metros (20m), oeste (W);
cínquenta e seis metros (56m), norte
(N); cento e dez metros .: l rüm) , leste (E); dezoito metros ~18m), norte
(N); setenta e seis
metros (76m~.
leste (E); nove metros .smi. norte
(N); vinte e dois metros (22m), leste
(E); noventa e oito metros caarm,
norte (N); vinte e dois metros 122m),
oeste (W); setenta e sete metros
(77m) , norte (N); vinte e oito metros
(28m), oest-e (W); trinta e seis metros (36m), norte (N); omquenta e
seis metros (56m), oeste (W); trinta
metros (30m), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artdgo é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e :51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Deereto. ficando também sstabelecído o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita, às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726 de 19
de fevereiro de 1963 e da Reso.ucâo
número 3, de 30 de abril de HHi5, ~ da
Comissão Nacional de Energia Nuclear .
b) o concessionário fica obrigado a.
recolher aos cofres públicos 08 tríbutos devidos à União, em cumprímen-
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to do disposto no Decreto-Jeí rr 1.033,

de 21 de outubro de 1969
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos De ..
eretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Minera! do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades víaínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Míneraçâo.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

10.440-67).

Brasília, 10 de junho de 197f>;
1540 da Independência e 87° oa
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueloi

DECRETO N° 75.841 JUNHO

DE 10 DE

DE 1975

Estabelece normas para a fixação da
lotação do Grupo Magistério e
dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 7° e 8° da Lei n" 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e no artigo 8°
do Decreto n.v 74.448, de 22 de agotso
de 1974,
DECRETA:

Art, 10 A lotação das ínstdtuíções
de ensino integrantes da Administração Federal direta e autárquica, representada pela força de trabalho,
em seus aspectos qualitativo e quantitativo, necessária ao desempenho
das atividades compreendidas no
Grupo - Magistério, a que se refere
o artigo 2°, item IV, da Lei numero
5.645, de 10 de dezembro de 1970,será
fixada de acordo com as normas 0'8tabelecidas neste Decreto.
Art. 20 Para os efeitos do artigo
anterior, serão consideradas:
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I - a Situação Real, constituída
pelo pessoal e pelos cargos, funções
e empregos vagos, a que sejam merentes atividades de magistério, existentes no primeiro semestre de 1975,
seja qual for o quadro, tabela, regfme jurídico ou forma de prestação
de serviços a que se referirem; r
Il - a Lotação, representada pela
força de trabalho necessária ao desempenho das atividades de magistério a cargo da instituição, dimensionada, basicamente, em função das
atividades de ensino.
§ 1° Para efeito do estabelecimento da lotação, considerar-se-á, exclusivamente, o regime básico de trabalho legalmente prev'sto para o Grupo - Magistério, ou seja, 20 (vinte)
horas semanais, e para os empregos
de Auxiliar de Ensino o regime de
40 (quarenta) horas semanais,
§ 2° O dimensionamento das atdvldades de ensino, com vistas à fixação
da lotação. far-se-á em função do
encargo didático da instituição. representado este pelo total de norasaula semanais, apurado segundo critérios estabelecidos pelo Ministério
da Educação e Cultura.
§ 3° As atividades de pesquisa, 'JXtensão e administração acadêmica
não serão consideradas para efeito
do disposto no parágrafo anterior, devendo, entretanto, ser dimensionadas
como força de trabalho vinculada ao
regime de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 4" A aplicação do regime de 40
(quarenta) horas semanais previsto
no item II do artigo 2° e no item I
do artigo 5.° da Lei n." 6.182, de 11
de dezembro de 1974, permanecerá
à parte da lotação e rar-se-á em função dos recursos para tal fim alocados ao Mmistêrlo da Educação e
Cultura, a serem transferidos as instituições.
Art. 3° Para atender ao crescimento das atividades de magistério nas
instituições de ensino, as respectivas
lotações poderão ser acrescidas de
30% (trinta por cento), o que constituirá o contingente de expansão.
Parágrafo único. A utilização do
contingente de expansão será autortzada, progressivamente, pelo Ministério da Educação e Cultura, observados os limites orçamentários a esse
fim destinados e mediante comunica-

248

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ção ao órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.
Art. 40 A distribuição, por classes,

dos cargos e empregos previstos, I~l,?
balmente, na lotação da Catego";,la
Funcional d-e Professor de Ensino Su-

perior do Grupo - Magistério deverá
observar os seguintes límiter '
Professor Titular - até 40'% (quarenta por cento) da lotação da Categoria Funcional;
Professor Adjunto -

até 50% ~Ci~1

qüenta por cento) da lotação da Categoria Funcional;
Professor Assistente
até 60%
(sess-enta por cento) da lotação da
Categoria Funcional.
Parágrafo único. O número de em-

pregos de Auxiliar de Ensino não po,..
derá ser superior a 130% (cento e
trinta por cento) da lotação .fxada
para a classe de Professor Assistente.
Art. 5" Nos casos em que o justificar o interesse do ensino, iJOderM
se-á admitir, provisoriamente, ~arg?s
ou empregos excedentes à lotaçao Ílxada para a correspondente classe da
Categoria Funcional de Professor de
Ensino Superior, desde que respeitada
a lotação globalmente aprovada para a categoria .
§ 1° Aplica-se o disposto neste .:1,1'tígo aos empregos de Auxiliar de J:~M
sino, não podendo, nesse caso, o numero de excedentes desses empregos
ser superior ao total de vagos previstos na lotação da Categoria Funcional de Professor de Ensino f·..lperior.
§ 2° A lotação provisória a que se
refere este artigo deverá ser, progre~
sívamente, adequada à lotação dcünit.iva estabelecida para cada classe,
à medida que forem sendo elaborados os subseqüentes planos e programas de trabalho da instituição, ()
mesmo ocorrendo relativamente a
supressão dos empregos excedentes
de Auxiliar de Ensino.
Art. 6° A lotação da Categoria
Funcional de Professor de Ensino de
1° e 2° graus será fixada, exclusivamente, por classes, observado o .g~au
de ensino ministrado na institu1çao.
Art. 7° Para assegurar a manutenção da capacidade de didática efetiva
da instituição, será fixado um contingente de compensação, destinado a
suprir a falta dos docentes que se

afastarem do exercício dos respectivos
cargos ou empregos.
§ 1° A fixação do contingente de
compensação far-sa-á nos limites e
segundo os crité:ri?s _q~e forem ~st~
belecidos pelo Ministério da Educação
e Cultura, em função dos casos e da
natureza dos afastamentos regularmente permitidos aos docentes, não
podendo ser superior a 20% (vinte
por cento) da capacidade didática
efetiva da instituição.
§ 2° O contingente de compensação será composto de professores
colaboradores, a serem contratados
por prazo determinado, de acordo
com a legislação trabalhista, na forma prevista no item II do artigo 14
da Lei nv 6.182, de 11 de dezemnro
de 1974.
§ 3° Além da hipótese prevista no
parágrafo anterior, será admitida,
nos limites dos recursos orçamentártos próprios, a utilização de professares colaboradores, na conformidade
do disposto no referido item II uo
artigo 14 da Lei n'' 6.182, de 1974,
para atender a outros casos decorrentes de eventuais necessidades da programação acadêmica, inclusive para
o desempenho das atividades de magistério enquanto não se realizar o
concurso ou a seleção para o preenchimento do correspondente cargo
ou emprego.
§ 4° .As inscrições para o concurso
ou a seleção a que se refere o parágrafo anterior deverão ser abertas no
prazo máximo de 90 (noventa) dias,
contado da data da abertura da vaga.
Art. 8° A lotação do Grupo - Magistério, bem assim o número de empregos de Auxiliar de Ensino, serão
aprovados pelo Presidente da .rl.epú·
blíca, ouvidos, em cada caso, o Ministério da Educação e Cultura e o
órgão Central do SIPEC.
§ 1.0 A proposta de lotação será
acompanhada do respectivo custo, levantado com base nos regimes de
trabalho indicados no § lodo artigo
2° deste Decreto.
~ 2.° A alteração que importar em
aumento do número de cargos
empregos previstos na lotação, ou do respectivo custo, dependerá de aprovação pelo Presidente da República e a
alteração que importar em redução
dependerá de aprovação pelo Minist.ro
da Educação e Cultura, ouvido, em
qualquer caso, o órgão Central da
SIPEC.
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§ 3° A lotação provísórta a que se
refere o artigo 5" deste Decreto dependerá, também, de aprovação pelo
Presidente da República, sendo 8, sua
adequação à lotação definitiva na
competência das próprias Instrtuiçôcs
de ensino, que ficam obrigadas a oomunícá-Ia ao Ministério da Educação
e Cultura e ao órgão Central do
SIPEC, para os devidos registros e
controle.
§ 4" A proposta
de lotação será
elaborada pela Administração Central da Instituição de ensino com
base nos planos de trabalho estabelecidos a nível departamental.
Art. 9° A critério das instituições
de ensino superior, poder-se-á constituir Equipe Técnica de alto nível
com a atribuição especifica de supervisionar e orientar os trabalhos relativos à implantação do Grupo - Magistério, composta de elementos do
órgão de pessoal, dos órgãos centrais
de Administração Acadêmica, de Planejamento, da Comissão Permanente
de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, bem assim de professores representantes das grandes áreas da
instituição.
Art. 10. A inclusão de servidores
nas classes de Professor de Ensino
de 1" e 2° graus far-se-á com observância das disposições constantes
do Decreto n'' 74.786, de 30 de outubro de 1974, e, ainda, das seguintes
normas:
I - poderão concorrer à inclusão
nas classes "C", "B" e "A" os
ocupantes de cargos ou empregos discriminados no item II do artigo 5°
do Decreto nv 74.786, de 1974, .Jue estivessem, a 30 de outubro de 1974,
ministrando aulas no grau de ensino
correspondente a cada um daqueles
níveis ou no desempenho de atividades técnico-administrativas e pedagógicas na própria instituição de ens'no a que pertençam.
II - o servidor que possuir titulação específica, própria de classe de
Categoria de Professor de Ensino de
1° e 2" graus superior àqueles em que
foi incluído, fará jus à -etribuição legalmente fixada para a mesma elasse, sem prejuízo, entretanto, de sua
classificação e de continuar min'strando aulas no grau correspondente
ao da respectiva classe.
Art. 11. Quando se tratar de disciplina que exija regime de trabalho
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inferior ao de 20 (vinte) horas semanais, poderá haver contratação por
prazo determinado, na forma da legislação trabalhista, de professores
colaboradores, que satisfaçam as qualificações exigidas para o desempenho das atividades de ensino inerentes às classes "C" e "B" da Categoria Funcional de Professor de Ensino
de 1° e 2° graus ou que possuam a
autorização prevista no artigo 6° do
Decreto número 70.929, de 3 de agosto de 1972.
§ 1" O número de colaboradores
a que se refere este artigo deverá
conter-se no limite de até 10% (dez
por cento) da lotação aprovada para
a classe correspondente, devendo a
respectiva retribuição ser fixada em
termos de salário-hora, tomando-se
por base, para esse efeito, o valor de
vencimento legalmente estabelecido o
regime de 20 (vinte) noras semanais.
§ 2.° Aplicar-se-á às instituições federais de ensino de 1° e 2° graus o.
disposto no artigo 7", e seus parágrafos, deste Decreto.
Art. 12. Os ocupantes de cargos de
professor de ensino médio que não
satisfizerem o requisito estabelecido
no § 2" do artigo 5° do Decreto .'1Úmero 74.786, de 1974, poderão concorrer, por transformação, e 10S limites da lotação aprovada, à nclusão na Categoria Funcional de 't'éeníco em Assuntos Educacionais, desque que possuam formação de nível
universitário ou habilitação legal
equivalente, e os respectivos cargos
estejam classificados em níveis superiores ao nível 16, do sistema de classificação de cargos em extinção.
§ 1° Os demais professores de cnsino médio, não portadores de diploma de curso superior ou classificados
em níveis igualou inferiores ao nível 16, que se encontrem nas condições indicadas neste artigo, .xiuerão
concorrer, originariamente e por
transformação, nos limites da lotação
aprovada, à inclusão na Categoria
Funcional de Auxiliar em Assuntos
Educacionais.
§ 2° A inclusão, no novo Plano de
Classificação de Cargos, do Pessoal'
a que se refere o "caput" deste artigo somente poderá verificar-se após
a transposição dos ca-gos discriminados no item XXV do artigo 5° do
Decreto n" 72.493, de 19 de julho de1973, não podendo prejudicar a trans-
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previstos

no

dispositivo.

Art. 13. Na aplicação deste Decreto
serão observadas, no que não colidirem com suas disposiçôes, as normas constantes do Decreto n- 74.448,
de 22 de agosto de 1974.

Art. 14. O Ministério da Educação
'6

Cultura,

mediante

entrosamento

com o órgão Central do SIPEC, expedirá ato orientando as instituições
de ensino ha aplicação deste Decreto.

Art. 15. Este Decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação, revogados os parágrafos 1° e 2" do ar-

tigo 9° do Decreto n" 74.786, de 30
de outubro de 1974, e demais dispo-

sições em contrário.
Brasília, 10 de junho de 1973;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.842
JUNHO DE 1975

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
§ 1° A execução do servtço PÚblico' cuja outorga é renovada pelo
presente Decreto, reger-se-a de conformidade com o Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulatívamente, com as cláusulas aprovadas
pelo Decreto número 71. 825, de 8 de
fevereiro de 1973, às qua.s a emissora
aderiu, mediante termo.
ê
2° O Departamento N acíonal de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá cer executado o serviço objeto desta renovação,
bem como. se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de junho de 1975;
154° da Independência e 37° da

D~

10

DE

.Renova por dez (10) anos a, concessão outorgada à Rádio Cfl.J)ixaba Limitada, para executar serviço de
rasiuuiitustio sonora em inda média
de âmbito regional, 12.1 (,idade de
Vitória, Estado do Ssoirtto Sa·,'t'tO.
o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com

o artigo 8°, item XV, letra "a", da
Constdtuição, e nos termos do artigo
6° da Lei número 5.785, de 23 de junho de 1972, tendo em vista o que
consta do Processo MC 8",108-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
-com o artigo 33, § 3°, da Lei número
4.117, de 27 de ag-osto .Ie 1l?62, e artigo 2° do Decreto número 71.135, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez)
.anos, a partir de 1° de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo De.creto número 816, de 2 de abril de
1962, publicado no Diário oncuü da
União de 25 subsequente, e prorroga.da pelo Decreto número IB. 633, de 1.9
de novembro de 1968, publicado no
Diário Oficial da União C.{' 25 subsequente, à Rádio Capixaba. Límítada,
para executar na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, sere direito

República.

ERNESTO GEISEL

Rômulo Vilar Furtado

DECRETO N.o 75.843
JUNHO DE 1975

DE

10

DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder a garantia da União para
operação externa que menciona.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da consutuição, e na forma do disposto no
Decreto-lei n." 1.312, de 15 de fevereiro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 E' o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia da
União, na forma direta e dispensada
a prestação de contragarantias, para
operação externa. no valor de ...
US$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-nmer.icnnos) , 8
ser celebrado pela "Ferrovia Paulista
S. A. - FEPASA", com um consórcio de bancos estrangeiros.

Art. 2.° A operação referida neste
Decreto será firmada com bancos liderados pelo "Credtt Commercíal de
France", pela "Ultrafin Internatio-
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nal' e pelo "Banco Real S.A.", destinando-se seu produto 3. aplicação nos
e
projetos "Paratinga-Piaçaquera"
"Juquiá-Cajati" .
Art. 3.0 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubücação- revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de junho de i975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire

DECRETO

N°

75.844 -

DE

11 DE

JUNHO DE 1975
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Alvorada de
Londrina Limitada, para que a
Fundação Mater et Magistra de
Londrina passe a executar servzço
de radiodifusão sonora em Onda
tropical, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sob a denominação
de Rádio Alvorada de Londrina.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item LII, oombínado
com o artigo 8°, item XV, letra "a".
da Oonstituíção, e nos termos do artigo 6° da Lei número 5.785, de 23
de junho de 1972, e tendo em vista
o que consta do Processo MC número 11.980-73,
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artigo 2.° do Decreto número 71.136,
de 23 de setembro de 1972, por dez
(lO) anos a partir de 10 de maio
de 1973 ~ concessão outorgada pelo
Decreto' número 889, de 12 de abril de
1962, publicado no Diário Oticuü da
União de 16 subsequente, à Rádio Alvorada de Londrina Limitada, para
que a Fundação Mater et Magtstra de
Londrina, sob a denominação de Rádio Alvorada de Londrina, passe a.
executar na cidade de Londrina, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical.
§ 10 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
pelo presente Decreto, reger-se-á de
conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as clausulas aprovadas pelo Decreto número 71.825, de
8 de fevereiro de 1973, às quais a
emissora aderiu, mediante termo.
§ 2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, atravês de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço obj-eto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2° Este Decret-o entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.

DECRETA:

Art. 10 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3°, da Lei número 4.117, de 27 de agosto de 1962, e
DECHETO N." 75.84ti -

ERNESTO GEISEL

Rômulo Vilar Furtado

DE

11 DE JUNHO DE 1975

Altera o Anexo LlI do Decreto nú-mero 75.558, de 3 de abril de 1975, que
aiepóe sobre a trunepoeíçao e a transformação de cargos para Categorias Funcionais do Quadro Permanente do Hospital tios Servidores do
Estado - HSE, do Instituto ar? Previdência e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE.

o Presidente da República,
usando da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vi3tà. o disposto nos artigos 8.° e 9.° da Lei n." 5.645, de 10 de
dezembro etc 1970,
DECHEIA:

rrr

~~tD~0re~\~'_l'~;~~i~t,dâel~ad~o~~:il~: ~~~~~u~e~~p~eec;~~~~~ ~~:~
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posição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos.
Artesanato, ART-700, Serviços Auxiliares, SA-SOO, Outras Atividades de Ni-.
vel Super íor, i.~S-900, Outras Atividades de- Nível Médio, NM-IOOO e Serviços de Transpor te Oficial e portaria, TP-1200, do Quadro Permanente
do Hospital dos Servidores do Estado - H8E, do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE.

Art..

2.~

Na aplicação deste Decreto serão observadas, integralmente,

as disposíçóes constantes do Decrete..

D.O

75.558, de 3 de abril de 1975.

Art. 3.n

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Bras'La,
República.

1'. de

.lut..h o

de

1975; 154." da

Independência

e

87.0

da

ERNESTO GEZ;,}EL

JOão paulo dos Reis Fel/asa
L. G. do Nascimento e SHva

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.
de 16-6-75.
DECRETO N° 75.846 JUNHO DE 1975

DE

11

DE

Extingue Delegacias Estaduais da Indústria e do Comércio do Ministério
da Indústria e do Comércio e dá
outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens HI e V, da Constítuiçâo e tendo em vista o disposto
nos artigos 145, 146 e 181, item IV,
do Decreto-lei número 200, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo de
número 900, de 29 de setembro de 1969,
DECRETA:

Art. 10 Ficam extintas as Delegacias Estaduais da Indústria e do Comércio (DEIC) do Ministério da Indústria e do Comércio no antigo Estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal.
Art. 20 A Delegacia Estadual da
Indústria e do Comércio no antigo
Estado da Guanabara locahaar-se-á
na capital do Estado do Rio de Janeiro e terá jurisdição e atribuições
sobre a área do Estado que se originou da Lei Complementar número
20, de 10 de julho de 1974.
Art. 30 Os funcionários efetivos
dos órgãos extintos passam à disposição do Departamento do Pessoal do
Ministério da Indústria e do Comércio, que adotará as previdências cabíveis quanto à sua destinação, de
acordo com a legislação em vigor.
Art. 40 Ficam extintos 2 (dois)
cargos em comissão, símbolo 5-C, de

Delegado Regional de Indústria e Comércio, criados pela Lei número 4.048..
de 29 de dezembro de 1961, e as funções gratificadas constantes do Anexo a este Decreto, previstas no De.creto número 51. 411, de 15 de fevereiro de 1962, alterado pelo de número 64.774 de 2 de julho de 1969.
Art. 50 O acervo dos órgãos extintos fica transferido para o Departamento de Serviços Gerais do Ministério da Indústria e do Comércio, que adotará as medidas necessárias à sua destinação.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 12
de junho de 1975.
DECRETO N° 75.847
JUNHO DE 1975

DE

11

DE

Dispõe sobre inclusão de servidor no
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81 item IH da Constituição
e tendo em vista o disposto no § 40

ATOS

0.0 artigo 57 da Lei número 4.881-A,
de 6 de dezembro de 1965, o Acórdão do 'I'ribuna.l Federal de Recursos
no Mandado de Segurança número 69. S92-GB, e o que consta do
Processo DASP número 8.018-2'-67,
DECRETA:

Art. 10 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto número 60.455, de
13 de março de 1967, que dispôs sobre
o Quadro único' de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
para efeito de ser incluído um cargo de Professor Adjunto, código
EC-502.22, ocupado por João Maurício Ottoni Wanderley de Araújo Pinho, a partir de 10 de janeiro de 1966.
Art. 20 Na execução deste Decreto aplicam-se, no que couber, as
disposições ao Decreto número 60.455,
de 13 de março de 1967.
Art. 30 As despesas com a execução deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Art. 4 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brastlia, 11 de junho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.848
JUNHO DE

DE

253

DO PODER EXECUTIVO

11

DE

1975

Autoriza eetronoeircs a adquirirem
direitos sobre os terrenos que menciona.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei número 9.760, de
5 de setembro de 1946,
DECRETA:

Art. 10 Ficam au torizados:
a) a adquirir o domínio útil:
1) Mercedes Lema Suarez de Mato,
de nacionalidade espanhola, da Ira-

ideal de 153-3900 do terreno de
marinha situado na Avenida Altãntica número 2.946, correspondente a
loja 2.946-A, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
número 0768-33.733, de 1974;
ção

°

2) Marco Saverío Bantarell

í

Ro-

versi, de nacionalidade italiana, da
fração ideal de 1/3 do terreno de
marinha situado na Avenida São Se~
bastião número 213, correspondente
ao apartamento 202, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob
número 0768·43.751, de 1974;

°

3) Ramon Pedreira Rios, de nacionalidade espanhola, da fração .deal
de 1/136 do terreno de marinha e
acrescidos situado na Avenida Augusto Severo número 156, correspondente
ao apartamento 708, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado
1:.0 Ministério da Fazenda sob o número 0768-270, de 1975;
b) a adquirir o direito preferencial
ao aforamento:

1) Raymond Albert White Jr. e
Catherine Mar-íon White, de nacionalidade norte-americana, do terreno de
marinha designado por lote 2 da Quadra "A", do loteamento Jardim Cubiçado situado na Praia do Janga, Município de Paulista, no Estado de
Pernambuco, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o número 0768-58.557, de 1973;
2) Kvetoslava Hlavackova da suva
Campos, de nacionalidade tcheca, da
fração ideal de 1/90 no terreno de
marinha situado na rua Sacadura
Cabral número 117, correspondente
ao apartamento 803, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o núme-

ro 0768-58.000, de 1970.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL
José Carlos Soares Freire,
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DECRETO N.? 75.849 JUNHO

DE

DE

11

DO PODER EXECUTIVO

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Turismo da Faculdade de Turismo
do Morumbi, mantida pela Organização Bandeirante de Tecnologia e
Cultura, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
5.540, de 28 de novembro de 1963.
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vis-

D,O

ta o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.? 1.079-75, conforme cons-

ta dos Processos n.ss 9. 818-74-CFE e
226.089-75 do Ministério da Educação

e Cultura,

DECRETA:

o Parecer do Conselho Federal de
Educação de n.v 1.023-75, conforme
consta dos Processos n.ss 4.339-73 CFE e 223.898-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. L" Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura
plena, habilitação em Português-Inglês, da Faculdade Niteroiense de Educação, Letras e Turismo, mantida pela.
Associação Educacional Plínio Leite,
com sede na cidade de Niterói, astado
do Rio de Janeiro.
Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Turismo da Faculdade
de Turismo do Morumbi, mantida pela
Organização Bandeirante de Tecnologia e Cultura. com sede na cidade de
São Paulo, Estado de dão Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publtcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.850 JUNHO DE 1975

DE

11

DE

Autoriza o funcionamento do curso ele
Letras, da racuiaaae Niteroiense de
Educação, Letras e Turismo, mantida pela Associação Educacional Plinio Leite, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confe..
re o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Le1
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista

Ney Braga

DECRETO N," 75.851 JUNHO DE 1975

DE

11

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Zootecnia da Universidade Federal
de Sq,nta Maria,
Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.? 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto o.- 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 1.052-75, conforme consta
dos Processos n.ss 8.867-74 - CFE e
223.399-75 do Ministério da Educação
e Cultura.
DECRETA:

Art. 1.° E' concedido reconhecimento ao curso de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, com sede na cidade de Santa Maria, Estado
do Rio Grande do Sul.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data d~ ~ua publicaçâ?,. revogadas as díspoeíçoes em contrárío .
Brasilia, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° na
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N."

75.852 -

.... UNHO DE

DE

11

DE

1975

Concede reconhecimento aos cursos de
História e de Formação de Psicoloços da Faculdade de Humanidades
Pedro l l, mantida pela autarquia
"Colégio Pedro l l", vinculada ao
Ministério da Educação e Cultura,
com sede na cidade do Rio de .]a .
neiro, Estado do Rio de Janeiro

O presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
° Parecer do Conselho Federal G.8
Educação n .... 3.737-74, conforme consta dos Processos n.ss 8.246-74 - CFE
e 005.787-74 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de História e de Formação de Psicólogos, da Faculdade de
Humanidades Pedro H, mantida pela.
autarquia "Colégio Pedro Il", vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, com sede na cidade do Rio de
-Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87," da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O

75.853 - Dt: 11 DE
1975

JUNHO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática da Universidade Federal
do Acre, com sede na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constitui-

ção, de acordo com o artigo 47 da Leí.
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9'
de setembro de 1969 e tendo em vista.
o Parecer do Conselho Pederul de
Educação n- 1.050-75, conforme consta dos Processos nas 6.510-74 - CFE e·
223.900-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconheclmcnto ao curso de Matemática da Unlver..
stdade Federal do Acre, com sede na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as úispcsiçôes em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 75.854 JUNHO DE

DE

11 DE

1975

Concede reconhecimento ao cur so de
Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
com sede na Cidade do Rio de rcuet-o, Estado do Rio dz Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conrcre o artigo 81, item IH, da Constituíção, de acordo com o artigo 47 da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educação n." 1.607-75, conforme consta.
dos Processos n.ss 2.944-73 - CFE e262.968-71 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do RIO'
de Janeiro, com sede na cidade GO Rio
de Janeiro, Estado do Rio de .Ianeiro,
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N.O 75.855

DE

DO PODER EXECUTIVO

11 DE

JUNHO DE 1975

-Conceâe reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação Piratininga, mantida pela Sociedade de Ensino Piratininçc, com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conre1'8 o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
D.O 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educação D,O 1.088-75, conforme consta

dos processos

nce

9. 882-74-CFE

e

223.914-75 do Ministério da Educação e Cultura.

cação D.O 1.029-75, conforme consta
dos Processos n.OS 8.437-74 - CFE 0
223.913-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
.
DECRETA;

Art. 1.0 E' concedido reconhecímento ao curso de História da Faculdade
de Ciências e Letras Plínio Augusto do
Amaral, mantida pela Fundação Educacional de Amparo, com sede na cídade -íe Amparo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.o da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. :" E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação Piratínmga, licenciaturas de 1° -rrau e plena, habilitações
em Orientação Educacional, em Ad·
ministração Escolar, em Supervlsâo Escolar, em Inspeção Escolar e em 'Magístérío das Disciplinas Pedagógicas do
2 0 Grau, mantida pela Sociedade de
Ensino Piratlninga, com sede na CIdade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.°' Este Decreto entrará am vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.~ da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 75.856 JUNHO DE 1975

DE

11

DECRETO

N." 75.857 JUNHO DE 1975

DE

11 'lE

Concede reconhecimento aos cursos ce
ãsiministraçtio, de Ciências Contábeis e de Ciências, da Universidade
Federal de Alagoas, com sede na ddade de Maceió, Estado de Alagoas.

O Presicente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, .de acordo com o artigo 47 da Leí
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1958,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de ~
de setembro de 1969 e tendo em vtsta
o Parecer do Conselho Feder. .I de Educacão n. 1.611-75. conforme consta
dos: 'ocessos n.ss 4.924-73-CFE iJ ••••
271.309-72 do Ministério ia Educação
e Cultura,

~E

Concede reconhecimento ao cursa de
História da Faculdade de Ciências e
Letras Ptauo Augusto do Amor.ü,
mantida pela Fundação Educacional
de Amparo, com sede .ta cidade de
Amparo, Sstado de São Paulo.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe contere o r.; tigo 81, item IH, la Conssítuição, de acordo com o artigo 47 Ja Leí
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1953.
.alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de ::l
de setcrr.t.. ro de 1969 e tendo em vista. o
Parecer de. Conselho Federal de Edu-

DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhectmento aos cursos de Administração, de i:;i_
êncías Contaneís e de Ciências, licenciatura de 1.° grau, da Universidade
:-~deral .je Alagoas, com sede na cidade de Maceió, Estado de Alagoas.
Art , 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Br asíüa, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República .
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

Aros DO PODER EUCU'l'Ivo
DECRETON(,I 75.858 -- DE 11 DE

JUNlIo DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Peâaçoçuz da Faculdade de Filosofia, cienczae e Letras "castro Alves", mantida pelo Instituto de Bnsino Superior "Caetr-v Alves"
IESCA, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei rr' 5 .540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842 de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n'' 1.047-75, conforme consta dos Processos números
10.257-74-CFE e 223.903-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. l° lt concedido reconheclmento ao curso de pedagogia, Jícencíatura plena, habilitações em Maglatérto
das Disciplinas Pedagógicas do 2°
Grau. em Admínístração Escolar,
em Supervisão Escolar e em orientação Educacional, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras "Castro
Alves" mantida pelo "nstttuto de
Ensino' Superior "Castro Alves"-IESCA, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-o
das as disposições em contrário.
Bras1lia, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 75.859 ~- DE 11 DE
JUNHO DF. 197[1
Concede reconhecimevito ao curso df',
Engenharia Mecâ-nica da Escala de
tmçenharia Ituiustruü de São Jose
dos Campos, mantida pela Associação Joseense de Bnsina, com sede
na cidade de São José dos campos,
Estado de São Paulo-

O Presidente da República,
usando das atrtbuíções que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constí.,
tulção, de acordo com o artigo 47 da
Lei nO 5.540, de 28 de novembro de
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1968, alterado pelo Decreto-lei númsro 842, de 9 de setembro de 19139 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n- 1. 087' 75,
conforme consta dos Processos números 10. 09S-74-CFE e 223.902-75 do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1°:é concedido reconhecimento

ao curso de Engenharia Mecânica da
E~cola

de Engenharia Industrial de
Sao ~os~ dos Campos, mantida pela
Assocmça<:> Joseense de Ensino, com
sede na CIdade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na óata de sua publicação revogadas as disposições em contrá~io.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 75.860 - DE 11 DE
JUNHO DE 1975
Fixa

o fator de reajustamento salarial
relativo a junho de 1975

O Presídenta da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtuí,
çãO.. e tendo em vista o disposto no
artigo 3.°, da Lei n.v 6.147, de 29 de
novembro de 197~
DECRETA:

Art. ! ° E' fixado em 1,3'1 (um inteíro e trinta e sete centésimos) o fator
de reajustamento salarial correspondente ao mês de junho de 1975, aplicável às convenções, acordos coletivos
de trabalho e decisões da Justiça do
Trabalho, nos termos do que dispõe
a Lei n." 6.147, de 29 de novembro doe
1974 ..

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Jorge Alberto Jacobus Furtado
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N." 75.861 -

EXECUTIVO
DE

13

DE JUNHO DE

1975

Altera o Decrrto n.'" 74.092, de 22 de maio de 1974

O Presidente da República,

usando das atrtbutcões que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição,
DECRETA~

Art. L" O parárrrajo único do artigo primeiro do Decreto n.s 74.092,
:!P. 22 de maio de 197<1, passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo ÚniCO. A lotação básica do pessoal destinado aos serviços
auxtlíares será fixada em Regfmento Interno do Gabinete a ser aprovado
pelo Vice-Presidente da República,
Art. 2..' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastüa,
Republlca.

1.3 de

junho de

1975; 154.° da Independência e

87." da

ERNESTO Gk-1.SEI,

DECRETO N." 75.862 -

DE

13

DE JUNHO DE

1975

Reduz alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados

O Presidente da República,
usando das atrlbuíçõea que lhe confere o artigo 81, item lU da Constttuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo 4.° do Decreto-lei n,« 1.199, de 27 de
oezembrc de 1971;
m:CRETA:

Art. 1.0 Fica reéualda para <1 % (quatro por cento) a alíquota lndente sobre os produtos classificados nas posições 64.01.00.00 a
.
64-.04.00.00, inclusive, da 'Tabela aprovada pele Decreto n.s 73.340, de 19
de dezembro de 1973.
Art. A; Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 13 de junho de 1975; 154.° da IndependêncIa e 87.° da
Repúbüca.

ERNESTO GEISEL

Jose Cervos soaree Fretrc
soao Paulo dos Reis venose

DECRETO N." 75.863 -

DE 13 DE JUNHo DE 1975

Abre ao Mtntstérto ao Exército o crédito suplementar de Cr$ 680.000,00
para reforço de dotação consignada no vtgente Orçamento

O Presidente da Repúbl1ca,
usando da atríbulção Clu-e lhe confere o artigo 81, item UI,da constttuíçao
e da autorização contida no artigo 6.° da Lei n,? 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DE~llETA:

Art. 1.0 Fica aberto ao Mínístêrío do Exército, o crédito suplementar
no valor de Crâ 680.000,00 tseíscentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço
de dotaçao orçamentária consignada ao subanexo 1600, a saber:
Cr$ 1,00
1600 -_. MINIS'rnRIO DO EJ{l;:RCITO

1601 - Mínísterro do Exercito
1601.06281661.409 - Equípamentc de Fabricas e Arsenais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
680.000
Art. 2.° Os recursos neccssàrtus à execução deste Decreto decorrerão
de anuíacão parctal de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 1600, a sabere
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1600 '--- MlNISTERlO DO EXImCITO

crs

Mínistério do Exército
Projeto -- 1601.06281661.409
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....
1601 -

1,00

680.000

Este Decreto entrara em vigor na data de _sua publícação,
revogadas as dísposições em contrario.
arasina, 13 de junho de 1975; 154." da Independência e 87.0 da
I\rt. 3,c-

Repúnnca.
ERNESTO GEIS:I':-l.

sylvio Frota
José Carlos -Soares Freire
soao paul-o dus Reis vetroeo

DECRETO N.'" 7:).864 -

DE

13 DE

JUNHO DE 197~

Abre ao Mímistérío do Trabalho, em favor da Secretaria-Geral - órçãoe
Regwnais do Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 20.480.900,00,
para retorço de dotaçao consumada no vigente Orçamento.

O presidente da República,
usando da atrtbuíçâo que lhe confere- o artigo 81, item rrr, da Constituição,
e da autorização contida no artlgc 6.0 da Lei n." 6 .187, de 16 de dezembro

de 1974,
DEGRETA:

Art. L" Fica aberto ao Ministér-io do Trabalho, em tavor da secretariaGe-ar _ órr.r8o,c: pegtonaís do Trabalho, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 20.480.900,00 (vinte m'ílhêes, quatrocentos e oitenta mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao
subanexo 26.00, a saber:

crs

26.00 --

MINIST~RIO

1,00

DO TRABALHo.

Secretaria-Geral - órgãos Regionais <10
Trabalho
2604.15804'ltí2.187 _Admlnistr:tçI\c e Fiscalização do Trabalno
3.1.1.1 - Pessoal Civil
26.04 -

02 -

Despesas Variáveis . . .....•...........

20.480.900

Total

20.480.000

Arn. 2.... Us recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 26.00, a saber:

Cr$ 1,00
26.00 -

MINISTI"RIO DO TRABALHO

26. 07 -

Secretarta de Relações do Trabalho

!'roJeto -- 2607.15804751.535
3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens F1xas
Total .

.

20.480.900
20.480.900
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Art. J.... Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 13 de junho de 1975; 154. 0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares rreae
Jorge Alberto Jacobus Furtado
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N9 75.865 JUNHO DE 1975

DE

13

DE

Autoriza o funcionamento ao curso
de Educação Artístíca da Faculdade
de Música, mantida pela Assoctaçao
Instituto Musical, com sede na ct··
aaae de São Paulo, Esta'io de Srio
Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n? 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação no 453-75, conforme consta dos Processos nss 10.098-74 -- CFE
e 215.854-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o functonamento do curso de Educação Artlsttca, com habilitações em Artes Cênicas, em Artes Plásticas e em Desenho, da Faculdade de Música, mantida pela Associação Instituto Mustcal de São Paulo, com sede na Cidade
de. São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2\1 Fica autorizada a trana
formação do curso de Musica, já reconhecido, em habilitação do curso a
que se refere o artigo 19 deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

DECRETO N9 75.866 JUNHO DE 1975

DE

13

DE:

Concede reconhecimento à área de
Técnicas profissionais dos Esquemas I e II do Curso de Professores
para as Disciplinas de Formação
Especial no Ensino de 29 grau, da
Faculdade Niterciense de rormoçõu
de Professores, com sede na cidade
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da Repúbllca,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constl·
tulção, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselnc
Federal de Educação ns 4.061-74. conforme consta dos Processos números
9.317-74-CFE e 207.437-75 do Mínlsterio da Educação e Cultura,

DECRETA;

Art. 1<) E' concedido reconnecrmento à área de Técnicas Profísslonaís dos Esquemas I e H do Curso de
Professores para as Discípllnas de
Formação Especial no Ensino de 2.0
grau, da Faculdade Niteroiense de
Formação de Professores, mantida pela Associação EducacionalPiínlo LeI·
te, com sede na cidade de Niterói. Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrárIo.
Brasília, 13 de junho de 1975j
1540 da Independência e 87~ da
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

Ney Braga
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DECRETO N." 75.868 JUNHO DE 1975

Dl!:

Autoriza o funcionamento eto curso
de Direito da Faculdade de Direito
Prot , Milton Campos, mantida peta
Centro Educacional de Formaçtio
Superior, com sede na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conte.
re o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Leí
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nc 62-75, conforme consta dos Processos nss 6.897-74-CFE.e
208.326-75 do Ministério da Educação
e Cultura,

DE

13 DE

Concede recontiectmento aos cursos
de Estudos Sociais e Ciências Bioló·
çicas da Faculdade Católica de Filosofia, Ciências e Letras de Bagé,
mantida pela· Fundação Attila Toborda, com sede na cidade de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtutção, de acordo com o artigo 47 da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vis-a
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n." 1.049-75, conforme consta' dos Processos n.ss 3.583-14-CFE e
240.221-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA

Art. 1.0 E' concedido reconhecimen-

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcíonamento do curso de Direito da B'aculdade de Direito Prof. Milton Campos, mantida pelo Centro Educacio
nal de Formação Superior, com sede
na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1975'.
154° da Independência e 37° da
República.

to aos cursos de Estudos Sociais, 11cencíatura de 1.0 grau e de Ciências
Bíologlcas, licenciatura plena, da Paculdade Católica de Filosofia, Cién
elas e Letras de Bagê, mantida pela,
Fundação Attila Taborda, com sede
r. cidade de Bagé, Estado do RIo
Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 197'~:;:
154" da Independência e 87" na
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEl,

Ney Braga

Ney Braça

DECRETO

N9 75.86~

--

DE 13 DE JUNHO DE

1975

Dispõe sobre a criação de funçó(~s de confiança e a reclassificação c1Je cargos
em comissão e a trcnstormaçõo de funções gratificadas em tunçõee de
confiança para a c01njJosiçiio dato Categorias Direção Superior 'e Assessoramento Superior. da Tabela Permanente da Universidade Federal de
Jui~ de Fora, e dá outras providenctas.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 'lU, da Oonatituíçac,
e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I, II e lI!, do Decreto-lei
número 200, de 2&,'de revereuo de 1967; no artigo 79 da Lei número 5.645,
de lO de dezembro de 1970; no artígo 49 do Decreto-lei número 900, de 29 de
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setembro de 1969; no Decreto número 'nS. 6156, de 24 de abrIl de 1975, e o que
consta do

Proc"'1'3S0

DASP número 2.528, de 1975,

DECRETA:

Art. 19 São criadas funções de confiança bem assim reclasslfícedos e
Lransformadoe na forma do Anexo I em funções da mesma natureza, integrantes das Categorias Direção Buperíor, código LT-DAS-I01 e Assessoramento Superior, código LT-DAS-I02, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, da Tabela Permanente da Universidade Federal de Juiz de Fora,
aucaruuia vir-culada

&O

Ministério da Edt cacâo e Cultura, OS cargos

0"n1

comissão ,e funções gratãüeadas, constantes de mesmo Anexo I.
Art. 29 Ficam suprimidos OS encargos de gabinete da Tabela de Representação de Gabinete da Uníversldaoe Federal de Juiz de Fora, constantes
do Anexo Il - Parte 1, deste Decreto.
Art. 3,9 (I provimento dos cargos em comissão ou o preenchimento das
runções de confiança compreendidas no Anexo I é de competência do Reitor
da Universidade Federal de JUÍZ de Fora, cabendo-lhe expedir os atos de
nomeaçao AU cesigrracáo de acordo com o item II do artigo 49 , do Decreto
número 75.656, de 24 de abril de 1975.
ArL 4'" M despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamer..tários própríos da Universidade Federal de
JUIZ de Fora.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de junho de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João PanZo dos Ref3 'VelZoso

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.
de 17-6-75.

DECRETO N.o 75.870 -

DE

13

Dl!:

JUNHO DE 1975

Autoriza FURNAS Centrais EMtricas S. A. a amsiuor a Usina Nuclear Almirante Alvaro Alberto e dd
outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constítúição e de acordo com o artigo 10 da
Lei n.s 6.189, de 16 de dezembro de

Art. 2.° Este Decreto' entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de junho de 1975;
154° da Independência e 37° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shig'eaki' Ueki

DECRETO N'" 75.871 -

DE

16

DE

JUNHO DE 1975

1974,
DECRETA

Art. 1.0 Fica FURN AS - Centrais
Elétricas S. A. autorizada a ampliar
a Usina Nuclear Almirante Alvaro AI·
berto, mediante a construção eoperação de uma terceira unidade com a
potência de 1.200 MWe.

Altera o Decreto n9 71.848, de 16 de
fevereiro de 1973 que regulamenta
para o Exercito, a Lei ns 5.821, de
10 d.e mooemorc de 1972.

0, Presidente da Repúbüca,
usando da atribuição que .Ine -contere
o Art. 81.- item. UI, .da ConstitU1ção
.8 de _acordo '.~.O p.ar~ra,.fQ.úníco

AtOS no ·PODER ·EXECUnvo

do Art. 15 da Lei n.· 5.821, de 10 de
novembro de 1972. que dispõe sobre as
promoções dos oficiais da ativa das
Forças Armadas.
DECRETA:

Art. lQ Os Art. 89, 99 e 75 do neereto nv 71.848, de 16 de fevereiro de
1973, passam a ter a seguinte redaçáo:
" Art. 89 ~ conoícões de acesso
a que se refere o item IH, da letra ao) do Art. 15, da Lei nc 5.821,
de 10 de novembro de 1972, são:
a) cursos:
b) serviço arregímentado; e
c) exercício de funções espectficas.
§ 19 Quando uma função permitir sejam atendidos mais ce
um dos requisitos previstos nas
letras b) e C) deste artigo, será
considerado aquete: que o oficial
ainda cão satisfaça.
§ 29 Os oficiais pertencentes a
Quadro de Oficiais. em extinção.
são dispensados do cumprimento
do estabelecido na letra a) acima,
no que se refere a curso de aper-
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b) Cursos de Aperfe"içoamento:
os realizados na forma estabelecida !10 Regulamento da Es A O;
c) Cursos de Graduação: os
realizados na forma estabelecida
no Regulamento do IME;
d) Curso de Altos Estudos MiJitares: os realizados na forma. es..
tabelecída no Regulamento da ..

ECEME.

Art. 75. Os oficiais possuidores do curso de formação constante do Art 99. pertencentes aos
Quadros para os quais ainda não
exista Curso de Aperfeiçoamento ou de Graduação, ficarão dispara
pensados desse
requisito
acesso aos postos de oficial superior" .
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revogados o Art. 76 do Decreto nc ..
71.848, de 16 de fevereiro de 1973, e
demais disposições em contrá-rio.
Brasília, 16 de junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

reícoamecto.

Art. 99 Cursos, para fins de íngressc em Quadro de Acesso, são
os que habilitam o oficial ao acesso aos diferentes postos da car..
reíra, nas seguintes condições:
a) Curso de Formação para
acesso aos postos de 2.° Tenente,
19 Tenente e. Capitão;
b) CUrso de Aperfeiçoamento
ou Curso de Graduação - para
acesso aos postos de Major, Tenente-Coronel e Coronel;
c) Curso de Altos Estudos MiM
litares - para a promoção a Oficial-General.
Parágrafo único - Pa~ os efeitos deste Regulamento, eão
considerados:
a)

cursos de Formação:

1) OS de Infantaria, Cavalaria,
Artüharta, .Engenharia, Comunicações, Material Bélico e Inten..
dêncía, realizados na Academia
Militar das Agulhas Negras;
11) Os realizados na Escola de
Sapde do :Ex.éricto para Médicos,
Dentistas, ec.Fannacêuticos;

DECRETO N9 75.872 JUNHO DE 1975

DE

16

DE

Declara de utilidade
pública. para
fins de desaprOpriação, terrenos aecessartas ã construção da subestação denominada "uruguai", .da
tsara-seruco« de Eletricidade S.A.,
na Cidade do Rio de Janeiro, Bsrodo do Rio de Janeiro.

O Presidente da República:
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, Item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151. letra "b", do Código de Aguas,
no Decreto-Lei ns 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo nv MME 704.312-74.
DECRETA:

Art. 19 Ficam declarados de utilidade pública. para fins de .desapropriação, os terrenos e respectivas benreitorias, necessários à construção da
subestação denominada "Uruguai" no
bairro da 'rtjuea, CIdade do Rio. de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro'.
Art. 29 Os terrenos e, respectivas
benfeitorias,. com a área aproximada
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de 6. 300m2 (seis mil e trezentos metros quadrados) referidos no artigo
primeiro, compreendem aqueles constantes da planta de situação número
100.407. aprovada por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de serviços
de Eletricidade, do Departamento Na-

cional de Águas e Energia Elétrica, no
Processo nv 704.312-74, e assim descrita: uma gleba de terra, localizada
à rua Conde de Bonfim TI.O 84õ, de

propriedade atribuída a Luis Fernan-

des Barroso, Cléa Barroso Paim, õo-

sé Cláudio Sardinha e sua mulher vc,

ra Lúcia Peixoto Alencar sardinha.
José cesar Sardinha Filho e sua mulher Gísele Garcia Sardinha, Jose
Carlos Sardinha e sua mulher Júlia
Maria Pereira Sardinha e jsaurr Maria Sardinha Di Martino e seu marfdo Roberto da Silva Di Martlno, ou
sucessores; uma gleba de terra localizada à rua Conde de Bonfim número 847, de propriedade atribuída ao
Ecpólío de Edelvlra Fernandes Tinoco, ou sucessores; uma gleba de terra localizada à rua Dezoito de Outubro números 370, 376, 382 e 388, de
propriedade atribuída ao Espólio de
Alice Machado Fernandes, ou sucessores; uma gleba de terra à rua Dezoito de Outubro números 394 e 400.
de propriedade atribuída ao Espólio
de Edelvira Fernandes 'I'ínoco, ou sucessores; uma gleba de terra localizada à rua Dezoito de Outubro números 406, 410, 418 e 422, de proprtedade atribuída ao Espólio de Edelvíra
Machado Fernandes, ou sucessores; o
conjunto formado pelos imóveis indicados tem as seguintes caractenstlcas e confrontações: partindo de um
ponto situado na divisa dos imóveis da
rua Conde de Bonfim números 867 e
859, situado a 35,00 metros da esquina impar da rua Natalina, mede 62,70
metros pela rua Conde de Bonfim;
daí deflete à direita, com um ângulo
interno de 83°43', medindo 47,62 metros, confrontando com a lateral esquerda do imóvel nv 841 da rua Conde
de Bonfim; daí deflete à esquerda,
com um ângulo interno de 272954',
medindo 10,45 metros na divisa com
o imóvel nv 841 da rua Conde de Bonfim; daí deflete à direita, com um
ângulo interno de 86952", medindo
18,00 metros na divisa com o Imóvel
nv 839 da rua Conde de Bonfim; daí
deflete à direita, com um ângulo interno de 90905', medindo 3.00 metros
na di visa com os fundos do imóvel
ne 364 da rua Dezoito de Outubro;
dai õenete à esquerda com um ângulo interno, de 271920', medindo 35,60

metros da divisa com a lateral direi364 da rua Dezoito
de Outubro; daí deflete à direita, 'com
um' ângulo interno de 95959', medindo 58,24 metros com frente para a
rua Dezoito de Outubro; daí deflete
à direita, com um ângulo interno de
89949', medindo 101,04 metros na dtvisa com os imóveis nv 430 da rua
Dezoito de Outubro e nv 867 da rua
COnde de Bonfim, até encontrar o
ponto inicial desta descrição, onde
forma um ângulo Interno de 89918',
com o alinhamento da rua Conde de
Bonfim.
Art. 39 Fica autorizada a LightServiços de Eletricidade S.A. a promover a desapropriação dos terrenos
e respectivas benfeitorias, referidos no
artigo 29, na forma da legislação vigente, com os seus recursos próprios.
Parágrafo único.
Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invccar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fíns de
imissão de posse dos terrenos e respectivas benfeitorias abrangidos por
este Decreto.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ta do imóvel n»

Brasília,

1549 da

16 de junho de 1975;
Independência e 879 da

República.
ERNESTO GEIS&L

Shtgeaki Ueks

DECRETO

N.o 75.873 JUNHO DE 1975

DE

17

DE

Regula os uuoree da Gratijica.ç1.1J rte
Serviço Ativo, da Diária de AliMentaçõo, da Indenização de tcepresen-.
taçõo. da Indenização de .'I!oradia,
os requisitos para recepção da Indenização de Compensação <Jrgamca
referentes ao deslocamento em Aeronave Militar, a Gratifícacáo e a
Ajuda de Custe referentes à Localidade Especial.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da constituição:
DECRETA:

Art. 1.0 A gratificação de Bervíço
AtIvo, de acordo com o artigo 27 da

ATOS DO PODER

Lei n," 5.787, de 27 de junho de 1972
_ Lei de Remuneração dos i'IIHitares
_ é calculada sobre o soldo do porto
ou graduação, com OS seguintes valores:
- Tipo I - 35% (trinta e cinco por
cento)
- Tipo II - 45% (quarenta e cinco por cento)
- Tipo III - 30% (trinta por centoj

Art. 2.° O valor da Diária de Alimantação, de acordo com o artrco 37
Lei de Remuneração dos Militares, é
igual a um dia e meio de soldo de:
1 Almirante-de-Esquadra, uara
Oficial General;
2 - Capitão-de-Mar-e-Guerra, para Oficial Superior;
3 - Capitão-Tenente, para Oficial
Intermediário, O f i c i a I Subalterno,
Guarda-Marinha e .ôspiranse-a-Oficíal:
4 - Suboficíal, para Aspirante Cadete, Aluno da Escola de Oticíats E~
pecíalistas e de Infantaria de Guardas, Subofícíal, Sub tenente e Sargento;
5 - Cabo Engajado, para as demais
praças especiais e praças de graduação Inferior a Terceiro-Sargento.

Art. 3.° A Indenização de Representação, de acordo com o artigo 56 da
Lei de Remuneração dos Militares, é
devida ao militar nas condtcoes e valares a seguir especificados:
1 - Quando nu efetivo dasempenno
de suas obrigações, calculada a Indenização sobre o soldo do próprio posto:
a) Oficial-General
50% (cinqüenta por cento)
b) Oficial-Superior - 25% (vinte e
cinco por cento)
c) Oficial Intermediário
20%
(vinte por cento)
d) Oficial Subalterno 15% (quinze por cento)
e) Suooficiais, Subtenentes e Bar",
gentes - 5% (cinco por ccnto) .
2 - 10% (dez por cento) do soldo
do posto, quando no exercício do cargo de:
a) Chefe de Estado-Maior, chefe de
Gabinete, Imediato, Subcomandante
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ou Vice-Diretor, de Organização Militar cujo Comandante, Chefe ou Diretor seja Oficial-General;
b) Comandante, Chefe ou Diretor de
Organização Militar com autonomia
ou semi-autonomia administrativa;
c) Comandante do Corpo de Alunos
da Escola Naval e dos Corpos de Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força
Aérea;
à) Assistente-Secretário, Assistente
(ou cargos correspondentes na Marinha e na Aeronáutica), Ajudan.e-deOrdens de Oficial-General e de Oficial Superior Comandante de Força
Naval;
e) Oficial de Ligação com Adidos
Militares ou com Comissões Mtütares
estrangeiras permanentes.
3 - 10% (dez por cento) do soldo
do posto ou da graduação:
- quando embarcado em navio ou
aeronaves em viagem de representação ou de Instrução, por término de
curso de Escola ou Academias de Formação da Oficiais, quando o direito à
representação for expressamente declarado em ato do respectivo Ministro.
4 - 5% (cinco por cento) elo saldo
da graduação:
-- praças exercendo funções de motorista, de ordenança ou díspens eíro
de Oficial-General e Oficial Superior
Comandante de Força ou de externo
ou estafeta de Organização Milicar.
5 - De conformidad-e com o estabeIacido em cada caso, em ato do Mi-nistro da respectiva Força ou do Ministro Chefe do Estado-Maior das 1''01'ças Armadas, quando às ordena de
autoridade estrangeira.
6 - Com os mesmos valores atuais,
decorrentes da aplicação do Decretolei n." 1.348, de 24 de outubro de 1974,
pravístos para o pagamento da Gratificação pela Representação de Gabinete, quando servindo:
a) Nos Gabinetes da Presidência da
República e Vice-Presidência da
República, nas condições estabelecidas
no Decreto n.v 75.333, de 30 de janeí1'0 de 1975, observado o disposto no
art.ígu 3.° do Decreto n.s 65.683, de 31
de outubro de 1969;
h) Nos Gabinetes dos Ministros de
Estado da Marinha, do Exército, da
Aeronáutica e Chefe do EstadO·Maior
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das

FOJ;Ças .Armadas, e na BeeretaríaGeral' do Conselho de Segurança Nacional, nas condições estabelectdas no
Decreto D.O 64.238, de 20 de março
de 1969.
§ 1.0 As' Indenizações de que trata

este artigo não são acumuláveis. exceto as dos itens 1 e 5, que poderão
ser abonadas simultaneamente entre
si ou com qualquer outra, sendo que
nos casos de acumulação proibida será atribuída ao militar a Indentzaçâc
de maior valor.
§ 2,0 Para os efeitos do estabelecido
neste artigo, as expressões "Comandante" e "Cargç" serão consíderades
na acepção das conceituações dos itens
1 a 7. do artigo ?.D, da Lei de aemu-

neração dos Militares.
§ 3.° Ao militar recebendo Gratdtícação Especial, de conformidade com
o ctsposto na Lei D.O 4.341, de 13 de
junho de 1964, e no Decreto número
68.538, de 24 de abril de 1971, não serão devidas as indenizações referentes
aos itens 2, 3, 4 e 6 deste artigo.
Art. 4.0 A Indenização para Moradia, de acordo com o artigo 60 da Lei
de Remuneração dos Militares, é calculada sobre o soldo do posto ou graduação e devida ao militar com o seguinte valor:
1) 25% (vinte e cinco por cento)
quando possuir dependente;
2) 8% (oito por cento) quando não
possuir dependente.
Art. 5.° O militar de que trata o
§ 1.0 do artigo 63 da Lei de Remuneração dos Militares, de acordo com o
parágrafo único do artigo 65 da mesma Lei, deve satisfazer os: seguintes
requisitos:
1 - Ter sido o seu deslocamento em
aeronave militar, nacional ou estrangeira, a serviço ou em decorrência de
serviço de natureza militar, por determinação de autoridade ccmpctente;
2 - Tenha realizado um mínimo de
20 (vinte) horas de vôo no período de
um .ano civil;
3 - O número mínimo de horas de
'vôo, de que trata o item anterior tenha sido homologado.
'
~ Pc~r~grafo único. O Ministro de cada Força Armada estabelecerá a forma"çle .regtstru des horas de vôo e as
:~~to:rlqades_cp:mpetentespara autorízar,'e: homologar os. deslocamentos

Art. 6.°, A Gratificação de Localidade Especial, de acordo com o artígo 30 da Lei de Remuneração de Mílitares, é calculada sobre o solde do
posto ou graduação, com os seguintes
valores:
_ Categoria "A" - 40% (quarenta.
por cento)
_ Categoria "B" - 20% (vinte por
cento)
Parágrafo único. A classificação das
Localidades Especiais em C'atagorfa
"A" e "B", para fins do díspoato neste artigo, é a constante do Decreto número 54.466, de 14 de outubro de 1964,
alterado pelo Decreto n." 58.692, de
22 de junho de 1966.
Art. 7.° De acordo com o arttgo 46.
§ 3.°, da Lei de Remuneração dos Militares, o militar quando transterldc
para ou de uma Localidade Especial
- Categoria "A" - percebera mais o
valor de uma Ajuda de Custo correspondente àquela a que tem direito.
Art. 8.9 Nos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto deverão ser
desprezadas as frações de crueetro.
Art. 9.° Este Decreto entra em vigor a contar de 1.° de julho de j975.
Art. 10. Ficam revogados J Decreto
n. o 70.771, de 28 de junho de 1972 e
demais disposições em contrário.
Brasílía, 17 de junho de 1975;
154.0 da Independência e 87.~ da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henntng
8ylVio Frota
J. Araripe Macedo
Hugo de Andrade Abreu
Antonio Jorge Corrêa

DECRETO N° 75.874 JUNHO

DE 17 DE

DE 1975

Declara de
utilidade pública. pam
ftns de desapropriação,
áreas de
terreno situadas no Município rle
Itajubá - MG, necessárias à expan~
são do "Campus" da Escola Federal
de Engenharia de Itajubá.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe sito
conferidas .pelo artigo 81, item lU,
da COnstituição, e nos termos do De-
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ereto-lei n- 3.365, de 21 .de junho de
1941, modificado pela Lei n- 2.786,
de 21 de maio de 1956,
DECRETA:

Art. 1° Fieam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, as seguintes
áreas dê terreno, situadas em Itajubá,
Estado de Minas Gerais, necessárias
à expansão do Campus da Escola:
a)
área de terreno de aproximadamente 17AOOm2 (dezessete mil e quatrocentos metros quadrados), de propriedade de Benedito
Pereira dos
Santos, Antônio Simão Mauad Edson
Fábio Mauad e Luiz G. Ma~ad. sltuada no Bairro do Pinheirinho, confrontando ao sul com a Avenida
Pinhelrtnho, na margem direita do
Ribeirão José Pereira a leste com
área de propriedade d~ Escola Federal
de Engenharia de Ita.lubá, a oeste
com a Rua Antônio Simão Mauad e
ao norte com terrenos de propriedade
de Paulo Carneiro Santrazo:
b) área de terreno de ap~o~imada
mente 124.500m2 (cento e vinte e
quatro mil e quinhentos metros qU9,drados). de propriedade de Paulo
Carneiro Santiago, situada no Bairro
do Pinheirlnho. confrontando ao sut,
parte, com terreno de Benedito Pereira dos Santos e outros e. parte,
com terrenos da Escola Federal de
Engenharia de Ita,iubá. a leste com
terreno de Olavo Carneiro Santiago e
outros e ao norte e oeste com o 'móvel do mesmo proprietário;
c) área de terreno de aproximada..
mente 48.300m2 (quarenta e oito mil
e tre:entos metros quadrados). de
propriedade de Olavo Carneiro Santiago, Maria Tereza Santiago vlta e
R~th Santiago
Cohen, situada no
bairro do Pinheírinho, confrontando
ao sul com terreno da Escola Federal
leste
de Engenharia de Itajubá, a
com terreno de Antônio Lima Costa,
a oeste com terreno de Paulo Carneiro Santiago e ao norte com terreno dos mesmos proprietários;
d) área de terreno de aproximadamente 36.400m2 (trinta e seis mil e
quatr~)Centos metros
quadrados), de
propríedads de Antônio Lima Costa
confrontando ao sul com terreno dá
zecoie Federal de Engenharia de ttajubá, a leste e ao norte Com imóvel
do mesmo proprietário e, a oeste com
terreno de Olavo Carneiro ,l3antiago
e outros.
,
.

Parágrafo ún1co. .Afí áreas indicadas neste artigo, estão configuradas
em planta topográfica, aprovada em
18 de agosto de 1969. pela Congregação da Escola Federal de Engenharia
de Itadubá .
Art. 2° Fica a Escola Federal de
Engenharia de Itajubá autorizada a
promover a desapropriação a que se
refere este Decreto, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos
orçamentários da mesma Escola.
Art. 3° Na forma e para os efeitos
do artigo 15, do Decreto-lei n« 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela
Lei n'' 2.786. de 21 de maio de 1956.
a desapropriação das áreas de terreno de que trata este Decreto f!
declarada de caráter urgente.
.A1't. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o 75.875
JUNHO DE 1975

DE

18

DE

Renova pOr 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Clube Paranaense Ltda., para que a Rádio
Diiuecra de ponta Grossa Ltda.,
sob a denominação de Rádio Di/usara ponta Grossa, passe a executar
na cidade de Ponta Grossa, Estado
do Pararui, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito
regional.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contefere o artigo 81, item lII, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e nos termoa õo artigo 6.° da Lei n.v 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o que
consta. do Processo MC n,« 30.110-73,
DECRETA

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e-artigo 2.° do Decreto n.s 71.136, de 23
de setembro de 1972. por. 10 (dez)
anos, a partir de 1.° de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo. D€!:"
ereto n. ~5. 666.__ çl,~ .. 3() . -de in&_(Ç9 de
0_
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1959. publicado no Didrio O/ietal da
União de 31 subsequente, à Radi~

Clube Paranaense Ltda., para que a
Rádio Dífusora de Ponta Grossa Li"
mitada., sob a denominação de Rádio
Difusora Ponta Grossa, passe a executar na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço

de

radiodifusão

sonora em onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
pelo presente decreto, reger-se-á de
conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprova-

das pelo Decreto número 71.825, de
8 de fevereiro de 1973, às quais a

emissora aderiu, mediante termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
'I'elecomunícações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabetecidas ,
Art.

2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1915;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Rômulo Vilar Furtado

DECRETO N° 75.876 -JUNHO DE 1975

DE

18

DE

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de ramal de linha de
transmissão da Companhia paulista de Força e Luz - CPFL, nos
municipios de M.onte Aprazwel e
de Tanabi, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "c", do Código
de Aguas, regulamentado pelo Decreto

número 35.851, de 16 de julho de
1954, e de acordo com o que consta
do Processo MME 100,119-75,
DECRETA:

Art. 1° Ficam declaradas de utdüdade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre um ponto da
linha Tronco Mirasscl
Monte
Aprazível (entre as estruturas 17-3 e
17-4), no Município de Monte Aprazível, até a subestação de Tanabi, a
ser construída no Município do mesmo nome, ambos no Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação número BX-D-10.646 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de
Eletricídade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
Processo MME 700.119-75.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz. CPFL a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3° Fica reconhecida a conveníêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, para o fim indicado,
a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de pratícar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente,
desde que r.ãc haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
consequência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer. construções
ou fazer plantações de elevado porte.
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Art.4° A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, pod-erá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de
21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki

ueu

DECRETO N° 75.877 JUNHO DE 1975

DE

18

DE

Declara de uunaaae nuonca, para
fins de áeeapropríaçõo, oreo ele
terra necessária à construção da
subestação de Tanabz, da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra "b", do Código
de Águas, regulamentado pelo Decreto
número 35.851, de 16 de julho de
1954 e Decreto-lei número 3.365, de
21 de junho de 1941, e, ainda, tendo
em vista o que consta do Processo
número MME 700.119-75,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra com 5.029,20m2
(cinco mil e vinte e nove metros quadrados e vinte decímetros quadrados)
necessária à construção da subestaçâo de Tanabi, no Município do mesmo nome, Estado de São Paulo.
Art. 2° A área de terra referida
no artigo anterior compreende aquela constante da planta de situação
número BX-SK-47.100 - São Pauto,
aprovada pelo Diretor da Divisão de
Concessão de Serviços de Eletricidade, do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo número MME 700.119-75, e assim descrita:
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Uma gleba de terra, sem benfeitorias, no Município e Comarca de Tanabi, Estado de São Paulo, de propriedade atríbuída ao espólio de Flávio Soares de Paula, assim configurada: tem inicio no marco número 1
cravado na esquina do futuro prolongamento da rua Barão do Rio
Branco com a rua Jacob Violin; deste ponto, segue com o rumo e distância 582°30' E-57,15 metros margeando
a referida rua Jacob vtojtn, até encontrar o marco número 2; neste ponto, faz uma deflexâo à direita, formando um ângulo de ílO"OO', e segue
com o rumo e distância 570°30'
W-88,00 metros, margeando, em parte,
com as terras de Osório Manoel Ftorindo e, em parte, com terras do expropriando, até encontrar o marco
número 3; neste ponto, faz uma deflexão à direita, formando um ângulo interno de 90°00', e segue com
o rumo edístâncla N 82°30' E-57.15
metros, margeando o futuro prolongamento da rua 3, até encontrar o
marco número 4; neste ponto, faz
uma deflexâo à direita, formando um
ângulo interno de 90°00' e segue com
o rumo e distância N 82°30' E-57-15
metros, margeando o futuro prolongamento da rua Barão do Rio Branco, acima já mencionada, até encontrar o marco numero 1, onde teve
ínícío esta descrição, onde forma um
ângulo Interno- de 90°00'.
Art. 3° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a desapropriação da
referida área de terra, na forma da
legislação vigente, com seus recursos
próprios.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei nv 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei número 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante a1!torizada
a invocar o caráter de urgência no
processo de desaproprraçào, para fins
de imissão de posse na área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de junho de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekt
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DECRETO N.o 75.878

~ DE

18

DE

JUNHO DE 1975

Declara de utilidade pública para
tme de constituição de servidão administrativa, faixa de terra desti~
nada à passagem de linha de transmissão da Centrais Elétricas de
Goiás S. A.
CELG, no Estado

de Goiás.

O presidente da República,
usando da 'atribuição que lhe confere
o art , 81, item III da Constituição. ':l
tendo em vista o disposto no artigo
151. tetra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto TI.O 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o q ue consta do processo MME
705 140-74, decreta:

Art. 1.0 Ficam declaradas de ut.íIídade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. 3.8
árfflS de terra situadas na faixa de
6 I seis) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão Pare.ísc do Norte de Goiás - Gurupl, aser estabelecida entre os Munlcíplos
de mesmos nomes, no Estado de GOiás
cujo orojeto e planta de situação foram c-provados por ato do Diretor da
Di v '8fi4.. de Concessão de Serviços de
Eletrf idade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
pro-esse MME 705.140-74.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétr j es de Goiás S. A. - CELO a
promover a constituição de servidão
adrmnistratlva nas referidas áreas de
terra. na forma da legislação vigente.
onoc sal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão de
qUE' brata o artigo anterior.
Art, 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
DECRETO

)!Q
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administrativa necessária em favor da
Oentra.ís Elétricas de Goiás S. A. CELG para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos 0.3 atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmlssâo e de Unhas telegráficas
ou teletônícas auxiliares bem como
suas possíveis alterações ou reconstrucôes. sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de p-édío serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo Un ico . Os proprietários
das areas de terra atingidas pelo ônus
limlt.arãc o USo e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência de. servidão, abstendo-se, em consecuê-tcía, da prática dentro das mesmas, -le quaisquer atos que embaracem ou causem danos. Incluídos entre
eles o", de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
f.u't. 4.° A
GOlAs S. A. velo em Juízo,
à constituição

Centrais Elétricas de
CELG, poderá premeas medidas necessárias
da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido DO
Decr eto-lel n.v 3.365, de 21 de junho
de lQ41, com as modificações introduzidas pela Lei n." 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogaoas as disposições em contrária.
Brastlta,

18 de

junho

154.° da
Independência
Repú »lica .

de 1975;
e 87.° da

ERNESTO GEISEL

':;higeaki Ueki
DE

19

DE JUNHO DE

1975

Abre ao Mímietérío da Justiça, em favor do Departamento de Imprensa
NacionaL, o credite SU1Jlemcni-ar de Cr$ 3.300.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6Çl da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRE'l'A:

Art. 19. Fica aberto ao Ministério da JUstiça, em favor da Departamento de Imprensa Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ ... ,

ATOS·. -DO· PODER EXECUTIVO

3..300.000,00 (três. milhões e.trezentos mil cruzeiros). para reforço de dotação
consignada. ao subanexo -2000, a saber:
2000 -

o-s 1,00

MINTSTllRIO DA JUSTIÇA

2016 - Departamento d e Imprensa Nacional
2016.03070232.164 - Serviços Gráficos
3.1.2.0 - Material de Consumo
::L;jUO.UUU
Art. 2Q. OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 2000, a saber:
2000 -

2016 Projeto -

o-s 1,00

MINISTllRIO DA JUSTIÇA

Departamento

d e Imprensa Nacional

2016.03070231 095
Equipamentos e Instalações

4.1.3.0 Atividade - 2016.03070232.164
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

.

3.000.000

.

300.000

..

3.300.000

Art. 3Q. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de junho de 1975; 154Q da Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Simünse:lJoão Paulo dos Reis v euoeo

DECRETO

N.O 75.880
JUNHO DE 1975

DE

19

DE

Dispõe sobre a transposição e trans-ormaçtio de cargos para Cateaf'ffw_<I.
Funcionais dos Grupos Artesanato,
Art-70o; Serviços Auxiliares, SA800' outras Atividades de Nível MedlO: NM-1000; e Serviços de Transporte O jicial e Portaria, do Quadro
Permanente da Escola Federal de
Engenharia de Itaiuõá, e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e VIII, da
Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 80 e 90 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e o que consta do Processo
número DASP 3.468, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para
as Categorias Funcionais de Artifice
de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice de Mecânica, .Artance de
EletricIdade e Comunicações, Artífice

de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, Art-700; Agente Administraüvo, do Grupo Serviços Auxil1ares
SA-800; Desenhista e Agente deTe-'
lecomunícações e Eletricidade do
Grupo Outras Atividades de Nível
Médio, NM-1ooo e Agente de Portaria do Grupo Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, TP-120o, do Quadro Permanente da Escola Federal
de. Engenharia de Itajubá, os cargos
cujos ocupantes se habilitaram no
processo seletivo de que tratam. os
Decretos de estruturação dos referidos
Grupos com as alterações posteriores,
conformf~:~ação nominal constante
ao Anexo II deste Decreto.
Art. 20 O cargo relacionado no
Anexo IH deste Decreto fica Incluído
no Quadro Suplementar da Escola
Federal de Engenharia de Itajubá,
na forma do disposto no parágrafo
único do artigo 14 da lei número
5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 30 Ficam suprimidos do Quadro de Pessoal da Escola Federal de
Engenharia_ de rtajubé os cargos reIacíonados no Anexo IV·.deste Decre-.
to.
.
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Art. 4" O órgão de pessoal apostllará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento, aos
funcionários incluídos no Novo Plano de Classificação de Cargos, na
forma dos Anexos I e II deste Decreto, das grat.ífíoações referentes ao
regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado, e de quaisquer
outras retribmções que, porventura,
venham sendo percebidas pelos referidos funcionários a qualquer titulo
e sob qualquer forma, ressalvados,
apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§

1° Da importância relativa ao

pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir de 10 de novembro de 1974, por força da ímpsantação do Plano de Classificação de Cargos, serão deduzidas as
parcelas relativas as gratificações,
vantagens e outras retribuições de
que trata este artigo, porventura percebidas pelo funcionário, desde aquela data até a da publicação deste
Decreto.
§ 20 A partir da data da publicação
deste Decreto, os ocupantes dos cargos, atingidos pela transposição ou
transformação, só poderão perceber
as gratificações e Indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-rei
número 1.341, de 22 de agosto de 1974,
observadas as definições, bases de
concessão e regulamentação pertinen-

tes.
Art. 60 O funcionário optante por
Categoria Funcional diversa daquela
a que poderia! originariamente, ooncorrer é mantido no Quadro de Pessoal da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, na forma do Anexo
V deste Decreto.
Art. 70 Oa.efeítos financeiros deste
Decreto, com base nas faixas graduais indicadas na relação nomínai
constante do Anexo 11, vigorarão 3.
partir de 10 de novembro de 1974,
correndo a despesa respectiva à conta
dos recursos orçamentários próprios
da Escola Federal de Engenharia de
rtajubâ.

Art. 80 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de junho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. O.
de 24-6-75.
DECRETO N" 75.881 JUNHo DE 1975

DE

19

DE

Declara de utilidade pública, para
nns de constituição de servidão adminietrattua, tazxa de terra aeennada à passagem de linha de transmissão da Companhia Huiro Elétrica
(/,0 São Franclsco - CHESF, no Estado da Bahia.

O presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artig~
151, letra c. do Código de Aguas, re.,
gulamentadc pelo Decreto n- 35.851
de 16 de julho de 1954, e de acord~
~~~o~.23~e_7~~nsta do Processo MME.
DECRETA;

Art. 10 Ficam declaradas de uüh .
dade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas em toda a extensão
de 360,511 km (trezentos e sessenta
quilômetros e quinhentos e onze metros) e, nas faixas de 70 (setenta)
metros de largura entre os quilômetros O e 321.631 e, de 115 (cento e
quinze) metros de largura, compreendida entre os quilômetros 321,631 e
349,545 e,na faixa de 100 (cem) metros de largura, no trecho entre os
quilômetros 349,545 e 360,511, destinadas à passagem da linha de transmissão de 500 kV - 84, a ser estabelectda entre a Usina de Paulo Afonso, no
Munícípío de Glória e a Subestação
de Camaçari, no Município do mesmo
~ome, no Estado da Bahia, cujos projetos e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Concessão de Serviços de Eletrictdade do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo
MME. 704.433-74.
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Art. 20 Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francísco - CHESF, a promover a constrtuição de servidão administrati va nas
referidas áreas de terra, na forma da
legislação vigente, onde tal se fizer
necessário, para a passagem da linha
de transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 3 0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhía
Hidro·Elétrica do sao
Francisco - CHESF, "para o fim Indl(lado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de
praticar todos os atos de construção.
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações ou
e-econstrucões. sendo-lhe assegurado
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente. desde que
não haja outra via praticável.
parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
conseqüência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções ou
- fazer plantações de elevado porte.
Art. 40 A Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco - CHESI" poderá
promover, em Juízo, as medidas necessártas à constituição da servidão admtmstrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido do Decreto-lei n." 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificações
mtroduzadas pela Lei n.v 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

154.0

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.882 -
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DE 19 DE

JUNHO DE 1975

Declara a caducidade da concessão
outorgada a D'A narettu e Cta, Limitada, para lavrar
calcário no
Município de ltapeoa, Estada de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos dos artigos 63, § 3.0 e 65,
letra "a", do Decreto-lei n,« 227. de
28 de fevereiro de 1967 (CódigO de
Mineração), alterado pelo Decreto-jeí
n.? 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA
Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada a
D' Andretta e Cia . Ltda . para lavrar
calcár lo nos Iugares denominados Sítio Cavíúna e Sitio Boa Vista, Distrito e Município de Jtapeva, E<3tado de
São Paulo, pelo Decreto n.e 16.968. de
25 de outubro de 1944, cujos direitos
foram posteriormente cedidos a Florêncío Dellarole e ítalo D'Andretta,
Brasília, 19 de junho de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Sh'Lgeaki treta

DECRETO N° 75.883 - DE 19 DE
JUNHO DE 1975
Concede à Caieira Nossa Senhora da
Guia Ltda., o direito de lavrar calcário no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
e nos termos do artigo 43, do Decretolei n- 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n'' 318, de 14 de marco
de 1967,

-

DECRETA:
Art. 10 Fica outorgada à Catelra
Nossa senhora da Guia Ltda., concessão para lavrar calcário em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Guia, Distrito de Guia, Município de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, numa área de mil hectares
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(1.000ha). delimitada por um polígono

irregular, que tem um vértice a mil
novecentos e oitenta metros (1.980nÜ,
no rumo verdadeiro de vinte e nove
graus e trinta minutos sudeste
.
(29"30'SE), da confluência do Córrego
Boi de Pena com o Rio Ocxipó-Assu

e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos metros (50am),
norte (N); quinhentos metros (SOOm),
leste (E). 'seiscentos metros (600m).
norte (N); mil e quinhentos metros
(1.500m), leste (E); dois mil e cem
metros (2.100m). sul (8); cem metros

(100m), oeste (W); cem metros
(W);

(DNPM n- 816.065-70.)

Brasília, 19 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

.

(lOOro). sul (8); mil metros (1.000mJ.

oeste

Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

mil e quatrocentos metros

(1.400m), sul (8); três mil metros
(3.aOOm), oeste (W); dois mil metros
(2.000mL norte (N); mil e duzentos

metros (1.200m). leste (E); quinhentos metros (500m), norte (N). novecentos metros (900m), leste (E).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração. e de outras referidas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o scgulnte:
a)
a concessão fíca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n- 51.726, de 19 de teveretro de 1963 e da Resolução n" 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado
a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n'' 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
~) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66, do Código de Mineração;
dJ a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrtfc
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.

DECRETO N° 75.884

DE

19

DE

JUNHO DE 1975

Inclui sociedade de economia mista
no Anexo II ao Decreto n° 75.478,
de 14 de março de 1975. retificado
pelo Decreto nO 75.706, de 8 de
maio de 1975.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
n'' 6.184, de 11 de dezembro de 1974,
DECRETA;

Art. 1° É incluída na relação constante do Anexo II ao Decreto número
75.478, de 14 de março de 1975, retificado 'pelo Decreto n'' 75.706, de 8 de
maio de 1975, a Federal de seguros
Sociedade Anônima. constituída por
escritura pública de 8 de novembro
de 1958. em cumprimento ao disposto
no artigo 143, do Decreto-lei n- 'i3,
de 21 de novembro de 1966.
Parágrafo ún'co , Para os efeitos
da inclusão de que trata este artil11,
a Federal de Seguros Sociedade Anônima considerar-se-á Sociedade de
Economia Mista vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, como entidade sucessora do IJepartamento de Seguros Privados e
Capitalização do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (IPASE).
Art. 2° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicacão. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

L. G. do Nascimento e Silva.

ATOS

DECRETO N° 75.885 JUNHO DE

DE 19 DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade ce
Filosofia, Oiéncíae e Letras presidente
Venceslau,
de Presidente
Venceslau, Estado de São rcuio,
mantida pela Instituição Toledo de
Ensino. com sede na Cidade de
Bauru, no mesmo Estado.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o-artigo -81, item lU, da constttuíção, de acordo com o artigo 47, da
Lei n- 5.540, de 28 de novembro de
196~, alterado pelo Decreto-lei número842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo' em vista o Parecer do Conselho
Federal' de Educação ns 1. 594-75,- conforme .eonsta dos Processos números
6.129-73 ~ CFE e 228.414-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1° e conceõtdo reconhecimento ao curso de Estudos Sociais, licenciatura de 10 grau, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Presidente Venceslau, em Presidente Venceslau.
Estado de' São Paulo. mantida pela
Instituição Toledo de Ensino. com
sede na Cidade de Bauru, no mesmo
Estado: -.
'
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de 'sua publicação. revogadas as' dísposlçôes em oontrárlo ,
Brasília.. 19 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
~RNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.886 JUNHO
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DE- 20 DE

DE 1975

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar a doação :do terreno que m"nciona, situado no Município de São José dos Campos, EstaaoÓae São Paulo.

O presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI da Constituição,
e de acordo com os artigos nvs 1.165
e 1.180 do Código' Civil,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio' da União autorizado a aceitar

a doação que, por Instrumente particular datado de 26 de dezembro de
1958, Antonio Manoel Figueira Souto
e sua mulher Leonor de Almeida Rtbeiro pretendem fazer à União. de um
terreno com a área de 45.730,00 m2
(quarenta e cinco mil, setecentos e
trinta metros quadrados), compreendendo uma faixa de terras de 1l0,OOm
(cento e dez metros) de largura, que
se estende desde a atual rua-Raul
Franco Martins até o córrego denominado "Ribeirão do Putím", no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Aeronáutica sob o n'=! 06-02/0596-75.
Art. 29 Destina-se o terreno a que
se refere o artigo anterior ao Ministéríc da Aeronáutica, para uso do Centro Técnico Aeroespacial.
Art. 3.° Este Decret-o entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrárta.
Brasília, 20 de junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
J. Araripe Macedo

DECRETO NÇI 75.887 JUNHo DE

DE 20

DE

1975

Altera dispositivos dos Decretos numeros 41 019, de 26 ae teoereiro de
1957, 62.724, de 17 de maio de 1968,
e do Requiamento aprovado oeío
Decreto n Q 68.419, de 25 de março
de 1971, relativos a torttoçõo e serctccs de energia elétrica.

O Presidente da República,
no \1..<;('1 da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da COnstituição,
DECRETA:

Art. 1'> O artigo 177 do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 177 - Para efeito de
aplicação das tenras, os consumldores dividem-se nas segum'es
classes:
I ~ Residencial;
II - Industrial;
IH - Comércio, Serviços e Oubras Atívídades;

IV -

Rural;
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v -

Poderes Públicos;
VI - Iluminação Publica;
VII - aerv.eos Públicos;

VIII §

COnsumo Próprio

111 Estas classes poderão ser

subdivididas.
§ 29 Dentro da mesma classe
não há díst.ínção entre consumidores, salvo quanto às condições

de fornecimento e utíl.aação do
serviço, segundo as quais serêo
discriminadas as tarifas".

Art. 2.<) Os artigos 7.°, § 1.0, 9,°, 11.
§ 2\1, 12. inciso 2\1, 16, 17 e 18 do p~
ereto n'' 62.724, de 17 de maio de 1\)68,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 79
§

.

1Q Se o fator de potência. In-

dutivo médio das instalações das
consumidores, verificado pelo con-

cessionário através de medtçào
apropriada, for inferior a B~%
(oitenta e cinco por cento), o (,Qtal do faturamento, resultante da
apl'caçâo da respectiva tarifa,
sera multiplicado por 0,85 e o
produto dividido pelo fator de potência indutivo médio, realmente
verificado em cada medição".
"Art. 99 Deverão ser firmados
contratos de fornecimento entre
concessionár.os e consumidores do
Grupo A sempre que uma d.'\s
partes o desejar".
"Art.. 11 ...................•.•
§ 29 O consumidor do Grupo
A, cuja capacidade de transfor-

madores for igual a uma vez e
meia o limite permitido para Jlgação de consumidores do Grupo
B, poderá optar por mudança oe
grupamento para efeito de medição da energia consumida e apücação da tarifa relativa à rea-ectiva classe, se houver, do Grupo B".
"Art. 12
..
29) Demanda contratada fixada em contrato de fornecimento,
se houver".
"Art. 16. Entende-se por fornecimento rural a prestação de ZPl"viços de energia elétrica aos -onsumtdores, pessoas físicas ou jurídicas, que se encontram em
áreas rurais voltados, com objetivos econômicos, à exploraçàc

EXECUTIVO

agropecuária, ou seja, o cultivo do
solo coro culturas permanentes
ou temporárias; criação, recriação 011 engorda de animais; silvicultura ou reflorestamento; e
a extração de produtos vegetais.
§ 19 Incluem-se, excepcionalmente, na mesma classe, os Iornecímentos aos consumidores que
exercerem, com os mesmos cbjetlvos, tais atividades dentro UJS
perímetros urbanos, sujeitas as
hipóteses, à comprovação pelos
consumidores, através de documento hábil.
§ 2('1 Considera-se, ainda, corno
rural, o fornecimento a consumidores que, localizados fora nos
perímetros urbanos das sedes municipais, se dedicarem a ativtdades agro-industriais, ou seja, indústrias de transformação ou. beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária,
desde que a potência posta à sua
d'sposíção não
ultrapasse 75
_KVA"

.,Art. 17. A demanda de potêncía faturável para os consumidores sazonais será a maior potêncía demandada, verificada por
medição, durante
mês de faturamento.
§ lQ Caracteriza-se a sesonaü.dade pela concorrência dos se-.
guintes requisitos:
a) uttüeação de matérias-primas diretamente advindas da
agrtcurtura e da pecuária;
b) registro de, pelo menos, 4
demandas mensais inferiores a
20% (vinte por cento) da .naíor
demanda verificada, por medição,
nos 12 (doze) meses anteriores
à análise.
§ 29 Na falta de dados para a
análise das demandas mencionadas. a sazonalidade será reconuecída, provisoriamente, até que se
disponha dos valores referent.ea a
um período de 12 (doze) meses.
3Q Não reconhecida a saaonahdade, o consumidor ftcará
sujeito ao pagamento das diferenças das demandas devidas.
§ 40 A vertr'cação da sazonalldade, por parte da concessionária, dependerá de solicitação do
consumidor interessado".

°

ê
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"Art. 18. Os consumidores rurais do Grupo A serão faturados
com base na demanda de potência e 00 consumo de energia efetivamente registrados no mês de
faturamento.
§ 19 Os consumidores rurais
pertencentes ao Grupo A, cuja
capacidade de transformadores
for Igual ou mreríor ao limite
permitido para ligação de consuminores do Grupo B, poderão '1~
tar por mudança de grupamento
para efeito de medição da energia consumida e faturamento pela tarifa aplíeável à classe residencial dr) Grupo B, com desconto de 30% (trinta por centor.
§ 29 Para que cooperativa de
eletrificação rural, pertencente ao
Grupo A, tenha direito ao tratamento retro fixado, a capactdade
dos transformadores deverá ser
igualou inferior a 10 (dez) vezes
o limite permitido para lígaçâo
dos consumidores do Grupo B".

Art, 3Çl O inciso IIl, bem como o
item 2. do § 19, do art. 49 do Regulamento a que se refere o Decreto nv
68.419, de 25 de março de 1971. passam a vigorar com a seguinte reda-

ção:

"Art. 4"
rrr: Os fornecimentos rurais.
§ 19 ••...........•..•.•........
2) Fornecimentos rurais - os
efetuados aos consumidores dassificados como Rurais, ou seja:

pessoas físicas ou jurídicas
que se encontrem voltadas, C.1m
objetivos econômicos, à explor-ação agropecuária como o cultivo
do solo com culturas permanentes ou temporárias; criação, re(mação, ou engorda de antmais,
stlvlcultura ou reflorestamento; e
a extração de produtos vegetais;
a)

excepcionalmente consumidores que exercerem, com os mesmos objetivos, tais atividades dentro dos perímetros urbanos, sujeitas as hipóteses à comprovação
pelos mesmos, através de documento hábil; e
b)

c) consumidores que, locaüzados fora dos perímetros urbanos
das sedes municipais, se dedica-
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rem a atividades agro-Industriais,
ou seja, indústrias de transtor-.
mação ou beneficiamento de pro..
dutos advindos diretamente da
agropecuária, desde que a potênela pasta à sua disposição não
ultrapasse de 75 KVA";
Art. 49 O presente Decreto entra,
em vigor na data de sua publicação,
revogados o art. 89 e § 30 do art .
11, do Decreto nv 62.724, de 17 de
maio de 1968 e demais disposições em
contrário.

°

Brasilla, 20 de junho de 1975;
da Independência e 879 da
República.
1549

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Rodrigues Barbalho
Joâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N. o 75.888
JUNHO

OE 20 DE

DE 1975

Promulga o Acordo Básico de Coopeçâo Técnica e Científica Brasíi-Iâé-

rico.
O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
n,v 97, de 5 de dezembro de 1974, o
Acordo Básico de Cooperação Técnica
e Cientifica, concluído entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, a
24 de julho de 1974;
E Havendo o referido Acordo en
trado em vigor a 15 de maio de 1975;
DECRETA:

que o Acordo, apenso por cópia ao
prasenta Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se c-ontém.
20 de junho de 1975;
da Independência e 87. da
República.
Brasília,

154. 0

Q

ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco Azereão da Silveira

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 24
de junho de 1975.

ATOS
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DECRETO N9 75.889
JUNHO DE 1975

DE

DO PODER

20

DE

EXECUTIVO

E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 3 de junho de 1975;
DECRETA:

Promulgação do acordo para Estabelecer um Programa de Intercâmbio
de Jovens Técnicos Brasil-México.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo
Decreto Legislativo
ns 8.7, de 25 de novembro de 1974, o
Acordo para Estabelecer um Programa de Intercâmbio de Jovens Técnicos, concluído entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos
Mexicanos, em Brasília, a 24 de julho de 1974;

que o Acordo, apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 20 de
junho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

O Acordo mencionado no presente
decreto rot-pubücado no D.O. de 24
de junho de 1975.

DECRETO N9 75.890 -

DE

23

DE JUNHO DE

1975

Abre ao Ministério do Exército, o crédito suplementar de Cr$ 41.445.000,00
para retorço de dotação con~ignada.no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itemIII, da constítuícão,
e da autorização contida no artagc 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974.
DECRETA:

Art. 19. Fica aberto ao Ministério do Exército. o crédito suplementar
no valor de Cr$ 41.445,000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 1600, a saber:
1600 -

MINIS'1'flTUO DO EXÉRCITO

c-s

1,00

1601 - Ministério do Exército
1601 .06281662.323 - Anmentaçáo de Pessoal
3.1.2.0 - Material de Consumo :.................
41.445.000
Art. 2". Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulaçâo-parcíal de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a scbcr:

crs

1,00

2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2803 -

Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas
Projeto -- 2803:03090333.098
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . . . . _.........................

41.445.000

Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 23 de junho de )975; 1549 da Independência e 879 da Repúonca,
ERNESTO GEISEL

SylvirJ Frota
Mario Henrique Smumsen:
João Paulo dos Reis ~'elloso
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DECRETO N9 75.891 JUNHO DE 1975

DE 23 DE

Promulga o Acordo sobre a Definitiva
Fixação da Barra do Arroio Ch'..M. e
do Limite Lateral Marítimo BrasilUruguai.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo n53, de 13 de agosto de 1974, o Acordo
sobre a Definitiva Fixação da "êarra
do Arroio Chuí e do Limite Lateral
Marítimo, concluído entre a República
Federativa do Brasil e a Repúoltca
Oriental do Uruguai, em Montevidéu,
a 21 de julho de 1972;
E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 12 de junho de
1975;
DECRETA:

que o Acordo, apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente com nele
se contém.
Brasília, 23 de junho de 1.975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

Municipal nc 3.567, de 18 de novembro de 1969, o Município de Curitiba,
Estado do Paraná, quer fazer à União
Federal, do dommtc direto do terreno
constituído pelos lotes números 3 (três)
e 1: (quatro) da planta do Ioteamento "Jardim Sertaneja", com a área
total de 994,20m2 (novecentos e noventa e quatro metros quadrados e
vmte decímetros quadrados), situado
na Avenida Bispo D. José, esquina
corro a Rua São Tomaz de Aquínc, no
Ba:rro do Batel, naquele Município,
de acordo com os elementos constantes
do processo protocolíaado no Ministério da Fazenda sob o n.s 0768-35.798,
de 1970.
Art. 29 O terreno a que se refere
o artigo 19 se destina ao Ministério
cio Exército.
Art. 3Q Este Decreto entarâ em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
da Independência e 879 da

154<'

República.
ERNESTO GEISEL

Sutuio Frota
Mario Henrique Sim-onsen

GEISEL

Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O. de 24
de junho de 1975.
DECRETO N' 75.892
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N9 75.893 JUNHO DE 1975

DE

24

DE

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceWzr a doação do domínio
direto do terreno que menciono. 51tuado em Curttioa, Estado do paraná.

CI Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o art.ígo 81, item III, da Constituição,
e ce acordo com 0..<; artigos 1.165 "I
1. 180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrtmômo da União autorizado a aceitar
a doação que, de acordo com a Lei

DECRETO N9 75.894 JuNHO DE 1975

DE

24 DE

Autoriza a cessão, sob a forma de uulizaçao çratusta, dos terrenos que
menciona; sittuuios no Município de
Cacf10ezra ao Sul, Estado ao R'lO
Grande do Sul.
O Presidente da República.
usa-ndo das atribuições que lhe conre-, o artigo 81, item IH, da Oonstltu'çâo. e tendo em VISta o disposto
nc art. 19 do Decreto-lei nc 178, de
16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 FiCa autorizada a cessão,
sob a forma de utdhzação gratuita, ao
Município de Cachoeira do Sul, no
Estado do RIO Grande do Sul, dos
te-renos nacionais interiores com as
arcas de 1. 294,70m2 (um mil, duzentos e noventa e quadro metros quedrados e setenta decímetros quadrados) e 275,38m2 (duzentos e setenta
e cinco metros quadrados e trinta e
oíto decímetros quadrados), situados
em seguimento à Rua Dr. Silvio Bcopet e à Rua "D", respectivamente,
no bairro Santo
Antônio, naquele
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Município, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
nv 0768-152.870, de 1955.

Art. 29 Os terrenos a que se rere-

te o art. l\" se de&tinam à abertura

do prolongamento de logradouros pú-

blicas, no prazo de 2 (dois) anos, a
COntar da assinatura de contrato üe

cessão, a ser lavrado em livro pró-

pr!o do Serviço do Patrimônio
União.

da

Art. 39 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se aos terrenos, no todo ou em parte,
Vi("T a ser dada destinação diversa da
prevista no art. 29 deste Decreto ou.
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mario Henrique Simonsen

DECRETO NQ 75.895 JUNHO DE 1975

DE

24

DE

Concede autorização em caráter permanente, à empresa Alcan Aluminio
do Brasil S.A., com sede na Ciaade de São Pouso, Estado ae Sao
Paulo, para funcionar aos domingos
e tenaace civis e religiosos, no estubetec1mento que menetona.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe con..
fert o artigo 81, item lU, da Constttuição, de acordo com
artigo 59, parágrafo único, da Lei ns 605, de 5 de
janeiro de 1949. combinado com O artigo
§ 2° do Regulamento aprovado pelo Decreto no 27.048, de 12 de
agosto de 1949,

°

7.'"

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizada, em carate'!" permanente a empresa Alcan Alumíníc do Brasil S. A., com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, a funcionar, em seu estabelecimento fabril, Situado à rua Felipe
Camarão nc 414, Santo André, naquete Estado, aos domingos e nos dias

Ietiados civis e religiosos, devendo a
requerente organizar escala de revezamente, de tal forma que o repouso
remunerado de seus empregados, pelo
menos de sete em sete semanas, coínctoa com o domingo.
Art. 2Q A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citade estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adícícnai ,
Art. 3.° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publtcaçâo deste decrete; "deverá comprovar que persistem -as razões que
mctívaram a presente
autorização,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista, sob pena de
ser cassada a autorização ora concedida.

Parágrafo único. Essa comprovaçã·.:. deverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que, após a
necessária inspeção opinara, quanta
ao prosseguimento da autorização e
encaminhará o processo à decisão do
Ministre do Trabalho.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
1540 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO N° 75.896 JUNHO DE 1975

DE

24

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa Indústria e Comércio Dako do Brasil S. A., com
sede em Campinas, no Estado de
São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e
religiosos, no estabelecimento que
menciona.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item nr, da Constituição, de acordo com o artigo 5°,
parágrafo único, da Lei número 605,
de 5 de janeiro de 1949, combinado
com o artigo 7°, § 2° do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 27.048,
de 12 de agosto de 1949.
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizada, em cará-ter permanente, a empresa Indústria

ATOS

no
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e Comércio Dako do Brasil S. A.,
com sede na' cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, a funcionar,
em seu estabelecimento fabril, aos
domingos e nos dias feriados civis e
rehgtoscs, devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal
forma que o repouso remunerado de
seus empregados, pelo menos de sete
em sete semanas, coincida com o domingo.
Art. 2° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adicional.
Art. 3° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que,
após a necessária inspeção, opinará
quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à
decisão do Ministro do Trabalho.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
da Independência e 87° da
República.

154°

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO N° 75.897 JUNHO DE

DE

24 DE

1975

Concede permissão, em cardter permanente, à empresa S. A. tnauo-.
trías Reunidas F. Matarazzo - Ribeirão Preto Têxteis, com sede na
cidade de São Paulo - SP, para
funcionar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos, no estabelecimento que menciona.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Cons-
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tdtulção, de acordo com O artigo 5°,
parágrafo único, da Lei número 605,
de 5 de janeiro de 1949, combinado
com o artigo 7°, § 2° do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 27.048,
de 12 de agosto de 1949,
DECRETA;

Art. 1° Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos a empresa S. A., Indústrias
Reunidas F. Matarazzo - Ribeirão
Preto Têxteis, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, no
seu estabelecimento fabril localizado
à rua Conde Francisco Matarazzo número 2, na cidade de Ribeirão Preto,
naquele Estado, devendo a requerente organizar escada de revezamento,
de forma que o repouso remunerado
de seus empregados, pelo menos de
sete em sete semanas, coincida com o
domingo.
Art. 2° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adicional.
Art. 3° A empresa. ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que,
após a necessária inspeção, opinará
quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à
decisão do Ministro do Trabalho.
Art. 4° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
da Independência e 87° da
República.
154°

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
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DE 24 DE

JUNHO DE 1975

Concede permissão, em caráter permanente, à
Companhia
Tecutos
Santanense, com sede rzc: cidade de
Itaúna, Estado de Minas Gerais,
para funcionar aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos, no

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo.vrevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
154° da Independência e 87° da

República.

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

estabelecimento que menciona.
DECRETO
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constltulção, de acordo com o artigo 5°,
parágrafo úmcc, da Lei número 605,
de 5 de janeiro de 1949. combinado
com o artigo 7°, § 2° do Regulamento

aprovado pelo Decreto número 27.048,
de 12 de agosto de 1949,
DECRETA:

Art. 10 Fica autorizada, em carater permanente, a Companhia Tecidos
Santanense, com sede na cidade de
Jtaúna, Estado de Minas Gerais, a
funcionar em seu estabelecimento fa-

bril, aos domingos e nos dias ferra-

dos civis e religiosos, devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal forma que o repouso remunerado de seus empregados, pelo
menos de sete em sete semanas, coincida com o domingo.
Art. 2°- A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adicional.
Art. 3° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que,
após a necessária Inspeção, opinará
quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à
decisão do Ministro do Trabalho.

N°

75.899
1975

DE 24 DE

JUNHO DE

Concede permissão, em caráter permanente, à Companhia TexttZ Cachoeira de Macacos, com sede na
cidade de Cachoeira dos Macacos,
Estado de Minas Gerais, para funcionar aos aommçoe e rws dias feriados civis e religiosos, no estabelecimento que menciona.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, de acordo com o artigo 5°,
parágrafo único, da Lei número 605,
de 5 de janeiro de 1949, combinado
com o artigo 7°, § 2° do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 27.048,
de 12 de agosto de 1949,
DECRETA:

Art. 1° Fica autorizada, em caráter permanente, a Companhia Textil
Cachoeira de Macacos, com sede na
cidade de Cachoeira de
Macacos,
Estado de Minas Gerais, a funcionar,
em seu estabelecimento fabril, aos
domingos e nos dias feriados civis e
religiosos, devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal
forma que o repouso remunerado de
seus empregados, pelo menos de sete
em sete semanas, coincida com o domingo.
Art. 2° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adicional.
Art. 3° A empresa, ao fim de cada.
período de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
bem como o .íntegraí cumprimento da
legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autcrização ora concedida.
Parágrafo úmco, Essa comprovação deverá ser feita perante
Delegado Regional do Trabalho que,
após a necessária inspeção, opinará
quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à
decisão do Ministro do Trabalho.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.

°

ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto

DECRETO N° 75.900 - DE 24 DE
JUNHO DE 1975
Concede permissão, em caráter permanente, à Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, para
funcionar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos. no estabelecimento que menciona,

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 5°,
parágrafo único, da Lei número 505,
de 5 de janeiro de 1949, combinado
com o artigo 7°, § 2" do Regulamento
aprovado pelo Decreto número 27.048,
de 12 de agosto de 1949,
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizada, em caráter permanente, a Companhia Têxtil
Ferreira Guimarães, com sede à Tua
Buenos Aires, número 48, 8° andar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, a funcionar, em
seu estabelecimento fabril, situado a.
rua Casimira de Abreu, número 168,
na cidade de Barbacena, Estado de
Minas Gerais, aos domingos e nos
dias. feriados civis e religiosos, devendo a requerente organizar escala de
revezamento, de tal forma que o repouso remunerado de seus empregados, pelo menos de sete em sete semanas. coincida com o domingo.
Art. 2° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no cita-
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do estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adicional.
Art. 30 A empresa, ao fim de cada
periodo de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autorização ora concedida.
'Parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que,
após a necessária inspeção, opinará
quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o prooasso à
decisão do Ministro do Trabalho.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Arnaldo 'Prieto

DECRETO

N° 75.901 -

JUNHO DE

DE 24

DE

1975

Aprova o Plano Geral de conoocaçõo
para o Serviço Militar Inicial nas
Forças Armadas em 1976

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81,' item 111, da Constituição
e de conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 26 do Decreto número 57.654, de 20 de janeiro
de 1966,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovado o Plano

oe,

ral de Convocação para o serviço Militar Inicial nas FOrças Armadas no
ano de 1976. que com-este baixa, assinado pelo General-de-Exército Antonio Jorge Corrêa, Ministro de Estado
Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
J. Araripe Macedo
Antonio Jorge Corrêa

Aros DO PODEH EXECUTIVO
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Sumario do Plano Geral de Conoocação para o Serviço Militar Inicial
nas Forças Armadas em 1976

I -

1.1 - Finalidade
1. 2 -~ Legislação

2.1 - Elementos convocados
2.2 - Situação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários
3. Tributação

Tributação de Munlcípíos

Anexo I

4.1 4.2 -

Autorização
Concessão à tropa

Anexo

4.3 -

Do

aerote--

médico, farmacêutico, den-

tista e veterinário (MFDV)
4.4 - Proveniência de qualquer município
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Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1976
1. Introdução

Finalidade:
O presente Plano tem por fínahda..
de específica regular as condições de
recrutamento do brasileiro da classe
de 1957 à prestação do Serviço l\1:ilitar
Inicial nas Forças Armadas no ano de
1976.
1. 2 --.:. Legislação:
Os díspositívos legais básicos que regeram a elaboração do Plano foram
os seguintes:
- Art. 92 e seu parágrafo único na
Constituição do Brasil;
- Arts. 16 e 18, 20 a 22, 27, 56 e 59 da
Lei n." 4.375, de 17 de agosto de 1964
(Lei do Serviço Militar - LSM,. com
as modificações da Lei n.e 4.754, de 18
de agosto de 1965 e Decreto-lei n.s 549,
de 24 de abril de 196~;
-- § 3" do Art. 9", Arts. 11, 12, 19, 23,
3'/ e 63, da Lei n.s 5.292, de 8 de junho
de 1967 (Lei da prestação do Serviço
Militar pelos estudantes de medicina,
farmácia, Odontologia e veterinária e
pelos médicos, farmacêuticos, denttstas e veterinários - LMFDV), com as
modificações da Lei número 5.399, de
20 de maio de 1968:
- Arts. 27, 35, 3B, 41, 47, 4B, 50. 52 a
58, 65 a 67) 69, 70 e 71 do Decreto
n." 57.654. de 20 de janeiro de 1966
(Regulamento da Lei do Serviço Mi1.1 -
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litar - RLSM), modificado pelo Decreto número 58.759, de 28 de junho

de 1966;

- Arts. 4.°, 5.°, 13, 14, 28, 33, 34 E'\
36 do Decreto n. ° 63.704, de 29 de novembro de 1968 (Regulamento da LeJ

prestação do Serviço Militar pelos
estudantes de medicina, farmácia.
odontologia e veterinária e pelos médioos. farmacêuticos. dentistas e vetermàrlos - RLMFDV);
- Decreto n.s 60.822. de 7 de junho
de 1967 <Instruções Gerais para a
Inspeção de Saúde de Conscritos nas
Forças Armadas - IGISC), modírícedo pelo Decreto n." 63.078, de 7 de junho de 1968;
- Decreto n.v 66.949, de 23 de julho
de 1970 (Instruções Gerais para a
Coordenação da conscrição nas Forças
de

Armadas),

2. conoocaçõc
2.1 .,- Elementos convocados:

Em face da legislação em vigor,
são con vocedoe.
- à Seleção para o Serviço Militar,
no segundo semestre do ano de 19'15.
todos os brasileiros pertencentes à
classe de 1957, bem COmo aqueles que,
de classes anteriores, ainda estejam
em débito com aquele Serviço; também os estudantes do último ano dOS
cursos dos Institutos de Ensino, Oficíals ou reconhecidos, de formação de
médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários ;
- à incorporação em Organízação
Militar da Ativa ou à matrícula em
órgão de Formação de Reserva de uma
das Forças Armadas, no ano de 1976.
todos os brasileiros que, submetidos à
Seleção de que trata o dispositivo anterior, forem designados para a prestação do Serviço Militar.
2.2 - Situação de médicos, farma,
cêuticos. dentistas e veterinários:
- Os MFDV com menos de trinta
e oito anos de idade referida a trinta
e um de dezembro de 1976, de qualqt.er situação militar'e ainda não incluídos na reserva própria. estão
igualmente convocados para a Seleção,
nos te-rmos do § 1.0 do Art. 11 do
RLMFDV. Estão excluídos de convccação os MFDV pertencentes a outros
Quadros ou Corpos. que sejam oficiais
da ativa ou da reserva remunerada uU
de L" classe. Para o estágio, será
respeitada a condição fixada no paragrafo 4.3 deste Plano e o previsto na
Lei n.v 5.399, de 20 de março de 1968.
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- Os estudantes de veterinária ccnünuerãoja prestar o Serviço Militar.
na forma da legislação específica,
conforme preceitua o parágrafo 3.° do
Decreto n.e 74.475, de 29 de agosto ce
1974.
3. Tributação

3.1 -

Tributação de Munlcípíos -

Anexo I
3.2 - Outras 'I'ríbutações 11
4 VOluntariado

Anexo

Autorização:
Dentre as vagas destinadas ao
preenchimento pelos conscritos, poderão os Ministros Militares determinar,
se necessário, a aceitação de voluntérios, atendido o previsto no Art. 127
do RL8M; para a Marinha, desde que
não ultrapasse de 30 % do efetivo a
incorporar .
4.2 ~ Concessão à tropa aercter...
restre;
A tropa aeroterrestre poderá aceitar,
eomo voluntário, conscrito incluído no
Excesso do Contingente da Classe anterior, desde que os das classes convocada e seguinte sejam ínsuílcíentes
para constituírem o Contíngente tipo conveniente.
4.3 - Do médico, farmacêutico, dentista e veterinário:
O MFDV· da reserva, em qualquer
situação que não a da reserva remunerada ou de 1." classe, poderá ser
aceito voluntário à prestação dose-stágros do Serviço Militar até os trtnta
e oito anos de idade referida a trinta
e um de dezembro de 1976 nos termos
dos §§ 3.° e 4.° do Art. 5.° e 1.0 do
Art. 6.°, rude do Regulamento da Lei
de prestação do Serviço Militar pelos
médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (RLMFDV).
4.3.1 - O ingresso ou transferência
para o quadro próprio de MFDV do
Quadro da Ativa ou reserva remunerada ou de La Classe, obedecera a legislação de iniciati va da FOrça Armada interessada. conforme os Artigos 81
e 84 do RLMFDV.
4.4 - Proveniência de qualquer Município:
O conscrito VOluntário poderá ser
originário mesmo de Município não
Tributário, desde que atenda .1..~ exi..
gências regulamentares da Força recrutante.
4.1 -
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5. seleção

5.1 - A apresentação do Certificado de Alistamento Militar constituirá
a condição indispensável para que o
conscrito seja submetido às provas de
seleção.
5.2 - Seleção propriamente dita:
~ Tem por fim dar. um destino adequado ao conscrito.
- Na deleçâo deverão ser observadas as prescr íçôesvconstantes do artl.,
so 50 do RLSM. art. 14 do RLMFDV

e as do Decreto n.v 60.822, de 7 de
julho de 1967 (IGlSCJ.
Nas Regiões Militares onde está
sendo implantado o Sistema de Re-

crutamento através do Processamento
Automático de Dados (PAD), s6 serão

selecionados para a prestação do Serviço Militar Inicial -em 1976, os alisbandos até o dia 30 de junho de 1975.
sejam da classe de 1957 ou de classes

anteriores ainda em débito com o Serviço Militar Inicial. Os alistados após
esta data concorrerão à Seleção com
a classe de 1958 para a prestação do
Serviço Militar Inicial no ano de 1977.
5.2.1 - Indivíduo incompatível:
Aspecto de capital importância será
o de evitar a inclusão de individuo incompatível com a vida militar. COnvém, assim, que as FICHAS DE SELEÇAO detalhem a respeito.
5.2 . 2 - Seleção Geral;
5.2.2.1 - Todos os conscritos resí,
dentes nos Municípios 'I'r lbu tárâos (e·
rão que submeter-se à Seleção Geral,
5.2 .2 .2 - LOcal de realização:
Nos postos de Reunião de Convocados (PR).
5.2.2.3 - Prazos:
-

mada Interessada.
5.2.3 - Seleção Suplementar:
5.2.3. 1 - Local de realização.
- em PR especialmente instalado.
5.2.3.2 - Prazo:
_ Marinha:

OMA e TO:

-

15 Age 75 a 31 Out 75

-

CPOR/ NPOR

-

-

e Bda , Pqdt.:

- de 16 Set 75 a 16 Out 75
Obs.: Somente serão encaminhados
à Seleção Especial após julgados aptos
na seleção Geral.
- gstudantes do último ano dos
IEMFDV'
- de 15 Ago 75 a 15 Set 75.
_

mação de médicos, farmacêutfcos dentistas e veterinários), funcionarão Comissões de Seleção Especial tCSE),
constituídas de elementos. das crês
Forças Armadas. sob a responsabilí.,
dade da RM e com a participação tios
DN e COMAR. Segundo especificações
fornecidas pelos órgãos de serviço
Militar locais deverão ser apresentados
pelos conscritos estudantes de MFDV,
atestados de boa conduta e de bons
antecedentes sociais e políticos.
- O MFDV convocado com a classe de 1957 poderá apresentar, por ocasião da seleção, atestado de "Residente" em regime COntínuo de vinte e
quatro horas diárias. de hospital devidamente reconhecido, para se ver
colocado em última prioridade para a
prestação do Estágio de Adaptação 'e
Serviço (EAS), desde que declare desejar realizar o estágio após a COn...
clusãc do prazo da residência hospitalar e nenhum prejuízo cause - no
cumprimento do disposto no Art. 28
do RLMFDV. No caso de ser colocado
no excesso-da-contingente e classificado como "prererenctado" da Força
Armada, será considerado em "situação especial" na reserva, nos termos
do § 5.0 do Art. 107 do RLSM. N.
oportunidade, então, poderá ser chamado a cumprir o serviço Militar em
EAS com prioridade mediante convocação posterior prevista no Art. 122 do
RLSM, Artigo 52 do RLMFDV e instruções complementares da Força Ar-

Marinha:
de 1 Set 75 a 7 Nov 76
EXército:

-

EXECUTIVO

Aeronâutica:

~ de 29 Age 75 a 7 Nov 75
5.2.2.4 - Observações:
- Para a Seleção dos estudantes dos
IEMFDV (Institutos de Ensino de for-

-

Exército:

-

1." época: de 15 a 29 de Jan 76
2." época: de 14 a 28 de maí 76

Não haverá.
Aerondutica:

- 1." época: de 02 a 12 de Jan 16
- 2." época: de 01 a 12 de Jul 76
5.2.4 - Seleção Complementar:
5.2.4.1 - Cada Forç-a regulará sua
realização (art. 78~RLSM).
5.2.4.2 - Local de realízaçâc: nas
Organízaçôes Militares de destino ou
de formação de cada Força.
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5.2.4.3 - Prazos:
Marinha e Aeronáutica: Durante

-

as épocas de apresentação para Uucorporação.
- Exército:
- De 5 a 15 de janeiro de 1976
- De 3 a 13 de maio de 1976
5.3 - Distribuição dos selecionados:
5.3.1 - O critério de distribuição
dos selecionados aptos, pelas Organizações Militares (OM), estará a cargo das Forças interessadas e regulada em suas Instruções Complementares de Convocação (ICC). Recomenda-se, porém, a observância do
disposto na alínea d) do artigo 9.°
da LSM e no artigo 76 e seu parágrafo único do RLSM.
5.3.2 - Os excedentes às necesstdades da Marinha e Aeronáutica deverão ser apresentados ao Exército
até 31 de outubro de 1975, para que
possam concorrer a incorporação ou
matricula nessa última Força, com a
classe de 1957. Os que se apresentarem a partir de 1° de novembro de
1975. serão mandados apresentar para
Seleção quando chamada a classe de
1958 (2° semestre de 1976).
5.3.3 - Os residentes em Municlpios de tributação exclusiva de uma
Força ou sede exclusiva de OM de
uma Força serão incluídos no excesso do contingente dessa Força se por
qualquer motivo (artigo 93 do RLSM),
exceto o de incapaz C, não puderem
incorporar ou não tiverem obrigação
de matrícula em Orgão de Formação
de Reserva.
Os preferenclados terão o tratamento previsto nos ar-tigos 69 e 83 do
RLSM, caso não desejem, as Forças,
aplicarem o que lhes faculta o artigo
56 e seu parágrafo único da LSM e os
Artigos 193 e 194 do RLSM, isto e,
o funcionamento nos Estabelecimentos de Ensino de Nível Superior e
Médio, inclusive os técnlco-profisstonaís de órgãos de Formação de Reserva especialmente criados para esse
fim.
5.3.4 - A majoração dos efetivos
dos conscrttos selecionados aptos a
apresentar nas Organizações Militares
será função das estatísticas de faltosos e incapacitados nas Seleções
Complementares
anteriores, como
também das despesas inúteis que

acarretarão
uma forte majoração
pelo que a fixação dessa majoração
estará a cargo da Força Interessadn
e constará das ICC.
6. Incorporação

6.1 - Apresentação dos Designados:
- Local. nas Organizações Militares
de destino ou de rormação de cada
Força. Regulado pela Força interessada.
- Prazo:
-

Martnha

- Primeira época: de 15 a 29 de
janeiro de 1976
- Segunda época: de 14 a 28 de
maio de 1976
-

Exército

-

Gpt "A": de 5 a 14 de janeiro
de 1976
- Gpt "B": de 3 a 12 de maio
de 1976
-

Aeronáutica

- Primeira época: de 2 a 12 de
jãD.eiro de 1976
- Segunda época: de 1 a 12 de JUlho de 1976
6.2 - Dia da Incorporação:
-

Marinha

-

Primeira época:

30

de janeiro

de 1976

-

Segunda época: 29 de maio de

1976
-

Exército
-- Gpt "A": 15 de Janeiro de 1976

Qpto "B" 13 de maio de 1976

-

Aeronáutica

-

Primeira época:

14 de janeiro

de 1976

-

Segunda época: 13 de julho de

1976

- A não apresentação do designado à incorporação até às 24: 00 horas
do dia marcado acarretará a declaração de Insubmíssão pela Força considerada (§ 3° artigo 75 do RLSM).
6.3 - Adiamento de Incorporação:
- Fixam-se as seguintes datas como as do término de entrada dos requerimentos de convocados solicitando adiamento de incorporação.
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Marinha: 30 de julho de 1975
Exército: 30 de junho de 1975
Aeronáutica: 30 de junho de 1975
Impõe-se
divulgação
publicitária

destas datas:
7. Matrícula

-

Apresentação dos designados:

-

-

Local:

Marinha

-

Escola de Formação de Oficiais

da Reserva da Marinha (EFORM)

-

Escola de

Marinha

Mercante

(EMMJ
~ Núcleo de Formação de
vistas do Iate Clube do Rio
neíro (NUFORIATE - RJ).
- Núcleo de Formação de
vista do Arsenal de Marinha
de Janeiro (NFR - AMRJ).
-

Reserde JaReserdo Rio

Exército

-

Tiro de Guerra (TG)

-

Centro de Preparação de Ofl-

ciais da Reserva (CPOR)

-

Núcleo de Preparação de Oficiais

da Reserva (NPOR)

-

Escola de Instrução Militar -

(EIM)

-

Companhia Quadro (CQ)

-

Centro de Formação de Reserva

(CFR).

-

Aeronáutica

-

órgãos de Formação de Reserva

(OFR)

- do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (lTA)
- do Centro de Formação de Pilotos Militares de Natal.
- Prazo:
-

Marinha

- Nas datas estabelecidas nos calendários das instruções para admissão.

-

Exército
Em TG, EIM, CQ e CFR:
Primeira época: 11 de janeiro de
1976
Segunda época: 27 de junho de
1976
- Nos CPOR e NPOR:
- Inicio: 23 de fevereiro de 1976
- Término: 10 de dezembro de 1976

-

Aeronáutica

- Conforme as instruções da Força..
- A não apresentação do designado para matricula até às 24 horas do

dia marcado acarretará a declaração
de Insubmíssão pela Força considerada (parágrafo único artigo 86 do
RLSM).

8. Reforço a Tropas Especiais do
Exército
A fim de atender às peculiaridades
de incorporação de Tropas Especiais:
A 5" RM fornecerá convocados
à 11" RM para conseguir um contingente-tipo adequado, a fim de in..
corporar nas seguintes Organizações
Milltares:
- Batalhão da Guarda Presidencial (BGP)
- Batalhão de Policia do Exército
de Brasília (BPEB)
1 Regimento de Cavalaria de
0

Guardas (l.0 RCGd)

- considerando as características
especiais do BGP,
BPEB e do 10
RCGd, 77% (setenta e sete por cento)
dos conscritos, a serem incorporados
naquelas Unidades sejam recrutados
na. 1" RM, cabendo à 11" RM o recrutamento do restante.
- As 2." e 4." RM fornecerão convocados voluntários à Brigada Páraquedísta..
9. Conscrito de Habilitação Civil de

Interesse
- O conscrito com habâlítaçaa julgada de interesse particular das Forças Singulares, como o matriculado
em escola técnico-profissional de grau
médio ou em instituto de ensino técnico-científico de grau superior, ou
mesmo o diplomado, deve ser considerado em situação "preferencial"
(Artigo 69 do RLSM) da respectiva
Força, podendo receber instrução militar básica em Orgâo de Formação
de Reserva, criado e mantido conforme convênio entre o Ministério
Militar e o Estabelecimento de Ensino interessado (Artigo 56 da LSM
e artigo 193 e 194, do RLSM e seus
parágrafos) .
Essa política de formação de reservas, se adotada pela Força, poderá
ser aplicada aos cidadãos de destino
preferencial, de acordo com o previsto
no artigo 69 do RLSM. Caso COOP'ário. em igualdade de condições de f:»eIeçâo, terão prioridade para íncorporação de acordo com o artigo 83 no
mesmo Regulamento.
- Nos municípios em que exista
grande número desses estabelecímen-
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tos, OS quais possam vir a interessar
a mais de uma Força, com vistas à
formação das respectivas reservas de
especialistas, oficiais e graduados,
impõe-se uma tributação particularizada dos Estabelecimentos de Ensino existentes, para cada Um dos
Orgâos de Formação de Reserva das
Forças interessadas. Nessa tributação,
os Estabelecimentos de Ensino deverão ser citados nominalmente como
tributários desse ou daquele Orgão de
Formação de Reserva ou, se for o
caso, de mais de Um deles. Para. esse mister, os DN, RM e COMAR jurisdicionais do município deverão estabelecer, entre si, previamente os
entendimentos necessários para harmonizarem seus interesses e, inclusive, concertarem medidas que visem
à conciliação dos horários de funcionamento dos respectivos órgãos de
Formação da Reserva com Os dos
correspondentes Estabelecimentos de
Ensino tributários, e outras provídênelas que assegurem
ao con vocadoaluno conjugar as obrigações militares e estudantis, sem prejuízo de
qualquer delas.
Os Estabelecimentos de Ensino que
se enquadram nas especificações acima citadas serão relacionados e, '1.IJUS
os correspondentes entendimentos entre os Cmt de DN, RM e COMAR da
mesma área, consignados nominalmente nos respectivos Planos Regionais de Convocação.
10. Municípios Tributários de orçõo
de Formação de Reserva (OFR) de
otícuus de Interesse do Ministério do
Exército
(§ 1e do artigo 89 do RLSM)

-

Constam do Anexo lI.

11. Tributação de Institutos de Ensino Destinados à Formação de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (lEMFDV).

11.1 Tributação para o Exército
- Serão considerados Tributários
todos os Institutos de Ensino, oficiais
e os reconhecidos, que tenham o último ano de curso em funcionamento.
- COnstam do Anexo II
11.2 - Não Tributação para o
Exércioo (IEMFDV, dispensados de
convocação em 1976).
- Constam do Anexo II
11.3 - Observação: As necessidades para Marinha e Aeronáutica se-
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tão atendidas por intermédio de Seleção Especial realizada nas Comissões de Seleção Especial (CSE) constituídas de elementos das três Forças sob a responsabilidade da Região
Militar (RM) local e com a participação dos DN e COMAR.

12. Outras Prescrições

12.1 -

O lema de publicidade é:

"Serviço Militar:

Um Direito antes que um Dever!"

Apresentação na segunda
época de incorporação (Gpt B):
Os convocados que, por qualquer
motivo, não tiverem obtido adiamento
de incorporação e que, durante a
época da Seleção Geral provarem estar inscritos nos exames de admissão
à Escola Naval, à Academia Militar
das Agulhas Negras, à Academia da
Força Aérea, ao Colégio Naval, à Escola Preparatória de Cadetes do Ar,
ao Instituto Militar de Engenharia,
ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, à Escola de Especialistas de
Aeronáutica, à Escola de Sargentos
das Armas, a Escolas de Formação
de Oficiais das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros, à Escola de
Marinha Mercante e às Escolas de
Aprendlzes-Marfnhejros, deverão ser
designados para incorporação em Organizações Militares integrantes do
Gpt B se no Exército, e 2a época de
incorporação, se na Marinha e Aeronáutica.
Os Estabelecimentos de Ensino acima referidos, informarão aos DN, RM
ou COMAR interessados até 15 de
abril de 1976 quanto aos convocados
que, nas condições acima, neles tenham sido matriculados, com vistas ao cancelamento das respectivas
designações para incorporação e demais providências, bem como comunicarão, dentro de 30 (trinta) dias
da ocorrência, às Circunscrições de
Serviço Militar (CSMl, e órgãos correspondentes da Marinha e Aeronáutica da área de jurisdição, quais os
conscritos que efetuaram matrtcura
e os que foram desligados ou eliminados.
12.3 - Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança Nacional:
- Ver item 7 das Instruções Gerais para a Coordenação da Conscrição nas Forças Armadas (IGCCFA)
(Decreto número 66.949, de 23 de ju12.2 -

lho de 1970).
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S6 farão jus ao prescrito no número 5) do artigo 105, do RLSM, os
funcionários, operários e empregados
que sejam imprescindíveis ao funcionamento da organização (item 2 do
§ 6° do artigo 105 do RLSM).
12.4 - Conscrito no exterior:
Ver item 4.2 das IGCCFA e Instruções Gerais sobre o Serviço Militar de Brasileiro no Exterior CIGSME)
12.5 -

Publicidade:

O EMFA coordenará os trabalhos de
Relações Públicas, Publicidade e Propaganda do Serviço Militar, nos aspectos que forem comuns às três
Forças Armadas.
12.6 - Informações e Solicitações:
As Forças enviarão ao EMFA Relatório sobre a Conscrição da Classe
antertcr, bem como, sobre os resultados das, inspeções de saúde, de acordo com o estabelecido no número 13
das IGCCFA. - Antônio Jorge Corrêa, Ministro Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas.
Anexos:
I - Tributação dos Municípios
II - Outras Tributações
TRIBUTAÇãO DE MUNICíPIOS
(Art. 35 do RLSM)
ANEXO I ao Plano Geral de Coniceação para o Serviço Militar Intcial nas
Forças Armadas em 1976
Legenda Adotada:

- Tributário da Marinha: nome do
Município seguido da letra M.
- Tributário do Exército: nome do
Município seguido da letra E ou então
sem letra índícatíva se o Município
for tributário exclusivo do Exército.
- Tributário da Aeronáutica: nome
do Município seguido da letra A.
- Nomes de Munielpíos tributários
de OMA (Relação 1) ou de OFR (Relação 2) acompanhados do sinal (+)
significam que os mesmos são também
tributários de OFR (Relação 2) ou
de OMA (Relação 1) de outras Forças.
- Nomes de Municípios tributários
de OMA (Relação 1) ou de OFR (Relação 2) sublinhados significam que
0& mesmos são também tributários, de

OMA e de
OFR simultaneamente,
(Relação 3), de outra (s) Força rs) .
Assim, também, Municípios tributários de OMA e de QFR simultaneamente, de uma Força. (Relação 3), sublinhados, indicam que os mesmos são
tributários de OMA (Relação 1) ou de
OFR (Relação 2) de outra (s) Força (S).
Relação 1: - Municípios Tributários de Organizações Militares da Ativa (OMA).
ACRE

Cruzeiro do Sul, Rio Branco (EA).
Sena Madureira, Tarauacá.
ALAGOAS

Maceió (MA).
AMAPÀ

Macapá (MEA), Oiapoque ,
AMAZONAS

Atalaia do Norte, Benjamim Ccnstant, Boca do Acre (M), Coari, Humadtá. Itacoatiara (ME) Manacapuru,
Manaus (MA), Parintins, Santo Anto-

nio do Içá, São Gabriel da Cachoeira,
São Paulo de Oliveira, Tefé.
-BAHIA

. Angical (A), Badanópolis (A), Barreíras (EA), Bom Jesus da Lapa (A),
Caravelas (A), Feira de Santana. Ibotirama, Itaberaba, Ilhéus (MA), JUazeiro (ME), Maragoglpe (M>. Paulo
Afonso (EA), Salvador (A), Seabra,
Xique-Xique.
CEARÂ

Crateús (EA), Fortaleza (MAL JUazeiro do Norte (A) (+), Iguatu (AI
(+) .
DISTRITO FEDERAL

Brasília (A).
EspíRITO SANTO

Guarapari

(M)

Vila Velha (M),

Vitória (M).
FERNANDO DE NORQNHA

Fernando de Noronha (EA).
GalÃS

Anápolis (A) (+), Aragarças, Catalão, Cristalina, Goiânia (A). Ipameri, Itumbiara (A), Jataí, Luziànía,
Morrinhos, Caiapônia, Mineiros.
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MARANHÃO

Bacabal (A) (+), Carolina (A), Imperatriz, São Luís (MEA).
MATO GROSSO

AIl1ambaí, Anastácio, Aqutdauana
(EA), Bandeira~te, Barra do Garças,
B la Vista, Benito, Cáceres (ME). cam~.puã, CaaraI:'ó, Campo Gr~nd:e (A),
C rumbá. COXIm (EA), Cuzaba (M),
D~urados, Fá~ima do Sul, Glória de
Dourados, GUla ~ Lop~s da Laguna,
I uatemi, jtapcrã, J!,!,cIara, Jarl.lgLl~n,
Jg dím i.aaano. MIranda, Gutratíuar Naviraí, Nioaque (E~), Pedro Gaga, s poconé, ponta Para (EA l, Porto
~e ~tinho (ME), Rio Brilhante, Rio
u ro Rio Verde de Mato Grosso (EA)
~e~onópoliS (A), Sidrolândía (EA),
T;êS Lagoas (EA), Várzea Grande.

rã, Irati, Ivadporâ, Jaguariaiva, .Iandaía do Sul, Jataiainho, Lapa (EA),:
Laranjeiras do Sul, Loruirma
(A),

Mandaguaçu, Mandaguari, Mal. õãn-'
dido Rondon Marialva; Marllândía do
Sul, Iâartnçà (A), Marmele'ro, Morre-

tes. Nová Esperança. Palmas (ER),
Palmeira, Palotina Parnnaçuà, Pato
Branco. Paulo de Frontin (A J Peabíru, Piraí do Sul. Píraquara, Pitanga"
Planalto. Ponta Grossa (AL Prudentópolís. Quitandinha, Renascença. Rio
Branco do Sul. Rio Negro. Rolândía
São José dos Pinhais, 'I'apejara TeIêmaco Borba. Toledo, Ubiratã. União
da Vitória (EA); 'rrrat, Venceslau Braz.
PERNAMBUCO

Garanhuns (EA),
Petrolina (EA),
Recife (A), São Lourenço da Mata.

MINA0 GERAIS

PIAUí

Araguari, Barbacena (EA), Barroso,
Belo' Horizonte (A), Borda, da Mata,
Brazópolis, Caldas, Cambui. .Cambuuíra, campa;nha, Car~o de M1.nas G~:
q ambu Cristma, Delfim Morena, Elo!
~endes, Ituiutaba (A) (-+:), Lagoa
Santa (A), Mach~do, ~ana da Fé,
Nepomnceno, Paraísópolís.
P::"ac'l tu
(A) passa Quatro, Pedralva. Pírapora
(M) pousa Alegre, Santos Dumont,
São' Gonçal<;? do Sapucai. ~ Sâo J~ão
Del Rei, Tres Corações, Tres Pon tas,
Tupaciguara, Uberaba (A), Wenceslau
Braz.

Parnaíba (MA), (+), Picos, Teresina (EA), Timon.

PARÁ.
Altamira, Belém (A). Bragança (M)

(+) Maracanã, Marabá, Monte Alegre, . santa.:ém !MEA). Sant.a Isabel
do pará, Sao Jo?,o do. AraguaIa,. Santo
AntoniO do Taua. ItaI~~ba, Ituptranga,
Capanem a, Curuçá, VIgIa.
PARAIBA

Bayeux,

Campina

Grande (EA),

João pessoa (MA), Santa Rita.
PARANÁ

Almirante 'Tamandaré. Altônia, Ant nina (MA), Apucarana (EA), Arap~ngas Araucária (EA). Assai. Barbosa Ferraz (A), B.arracão, .evct (A),
Califórnia,
Cambé. C~mpo
Largo,
Cambira, Campo Mourão, Capanema,
Cascavel, Castro
(E~) •. Cerro, AZUl,
Ch pinzinho,
Clevelândía. Colombo,
co~tenda. Cornéíio Procópio . A), C~
ronel Vivida. Crusetro do Oeste. Curi-.
tiba (A), Dois Viz~nhos. Foz_do Ig~a
çu (MEA), Prancísco Belt~ao. G010Erê, Guaíra (ME~), quaran~açu, ~ua
rapuava (EA), Ibíporã, Imbituva, .rpo-

RIO DE JANEIRO

Angra dos Reis, (M), Barra do Píraf,
Barra Mansa, CaboPrto (M), Campos.
Itaguaí, Macaé. Nova Friburgo (M)
(+), Paracambí. Paraíba do Sul. Parati (M), Piraí. Resende. São João da
Barra (M). São Pedro D'Aldeia (M),
Valença, Vassouras, Rio de Janeiro
(A).

.

RIo GRANDE DO NORTE;'

Aca!i, Caicó

(EA).,

Ceará-Mirim"

Currais Novos (EA), Macaíba. Mossoró
(A) (+), Natal (A), São José de Mi··
píbu, Eduardo Gomes (EA), Jardim do.
Seridó,Parelhas (A).
RIO GRANDE DO SUL

Alegrete (EA), Arroio Grande, Anta
Gorda, Arvorezinha, Baqe (A), Barão
de Cotegipe, Bento Gonçalves (EA)·
Cacequl, Cachoeira do Sul .(EA) Cai~
baté, Campinas do .sur,
Candelal'ia
(A), Canoas
(A), Caraiinho (EA>.;
Casca, Caxias do Sul (A), Cruz Alta
(EA), Dom Pedrito (EA), Encantado.
Erechim (EA),
Espumoso: Estrela,
Frederico Westphálerr (EA).· Gal'ibaldi,
General Câmara, Getúlio Vargas
(EA), Gravataí (A) Guaíba (A);
Horizontina.
Ibirur.á:
Ijuí
(EAI,~
Iraf, Itaaui,
Jacutinga,
Jaguarão
(MEA)
Julio de 0.:t.stilhos (.lliA),-'
Lajeado
(EA)
Maraú,
Guarani'
das Missões, Monte Negro (AJ. N0'/JO
Hamburgo (A), Osório (A). Palmeira
das Missões (EA). Passo Funão (AJ,
Pelotas (MA), Pinheiro Machado, Piratini, Porto Alegre (MA), Qual1aí,',Rio

292

ATOS

DO

PODER

Grande (M), Rio pardo (EA), Rosatto
do sul (EA). Santa Cruz do Sul (RA),
Santa Maria (A), Santa Rosa, Santa-

na do Livramento
(EA), Santlago,
Santo Angelo (A), Santo Cristo, São
Borja (EA), São Francisco de Assis.
sae Leopoldo (A), São Lourenço do
Sul (M), São Luiz Gonzaga, São Nicolau, São Pedro do Sul, São Sepé. São
Valentim, Sapíranga (A), Sarandí. Sobradinho, Soledade, 'r'apejara, 'I'aqua-

ra (A), Tenente PorteIa, Três de Maio
Três Passos, 'I'ucunduva, 'I'upanctretâ,
Suparendi, Serafina Correa, Uruguaiana (MEA), Venâncio Aires. veranõpolis (A), Vlamão (A).

EXECUTIVO

(Al, Porto Feliz, Porto Ferreira (EA),
Praia Grande (A), Presidente Alves,

Presidente Epitácio (M), Salto. Santa
Branca (A), Santa Cruz das Palmeiras, Santos (MA). São José dos Campos (A) (+), São Paulo (MA), São
Roque, São Sebastião (M), Tambaú,
Taubaté (EA), Tietê, Valinhos (A),

Tremembé,

SERGIPE

Aracaju (MEA), Estância

(M)

(+).

Relação 2: - Municípios Tributários
de órgãos de Formação de Reserva
(OFR)

RONDÔNIA
ALAGOAS

Guajará-Mirlm, Porto Velho (EA)
RORAIMA

Boa Vista (EA).
SANTA CATARINA

Araquari (EA). Balneário de Cambortu;

Benedito Novo, Bíquaçu, Blu-

(A), Brusque (A), Braço do
Norte, Campos Novos, Canoínhas, Chapecó, Concórdia (A), Criciúma (EA),
Cunha Porâ, Curitibanos, Oamboríú,
Florianópolis (A), Gaspar, Grava.tal,
Guaramirim, Ibirama, Içara, Imarui,
Imbítuba (ME), Indaial, Irine6polis,
Itaíópolís, Itajaí
(MEA), Itapiranga
-Jaraguá do Sul (EA), Joaçaba (A),
JOinvile (A), Lages (EA), Laguna
(MEA), Marra (EA), Maravilha, Mà.Ssaranduba. Mondaí. Orleãns. Palhoça,
Pedras Grandes, Porto União (EA),
Rio das Antas (A), Rio do Sul, Rio
Negrinho, Santo Amaro da Imperatriz,
São Bento do Sul, São Carlos (EA),
São Francisco do Sul (ME), São Joaquim. São José, São José do Cedro,
São LOurenço do Oeste, São Miguel
D'Oeste, Tangará (A). Tijuca (A),
Timbó, Três Barras, Tubarão (EA),
Turvo (A), Urubici. Urussanga, Xaxim,
Videira.
menau

Arapiraca, Palmeira dos índios, Penedo, São José da Lage.
BAHIA

Alagolnhas, Cachoeira, Cruz das AI~
mas, Jtabuna. Jacobina, .requíé, JUazeiro (+), Poções, Santo Amaro, Santo Antonio da Jesus. São Felix, Senhor do Bonfim, Serrinha, valença,
Vitória da Conquista.
CEARÁ

Acaraú, Aracati, camocím, Crato,
Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte
(+), Limoeiro do Norte, Quixadá, Qulxeramoblm, Russa, Sobral.
ESPÍRITO SANTO

Alegre, Cachoeira de rtapemírim.
Castelo, Colatina, Guaçuí, São Gabriel
da Palha.
GOIÁS

Anápolis (+), Míracema do Norte,
Pedro Afonso, Porangatu, Porto Nacional.
MARANHÃO

Bacabal (+), Caxias, Oodó, Pedrei·
raso

SÃo PAULO

MINAS GERAIS

Aparecida (EA), Atibaia (A), Barueri, Caçapava, Cachoeira Paulista, Oaconde, Oafelândia, Campos do .Iordão
(A), Oarapícuíba, Cuba.tão (A), Descalvadc (EA), Divínolândta, Guaiçara,
Getulína. Guarantã. Guararema (A),
Guaratinguetá
(EA), Guaruíá (A),
Guariünos (A), Iguape (M), Indaiatuba, Itanhaem (A), It:1, Jundiaí, Lins,
Lorena (EA), Monteiro Lobato (A),
Osasco, Plndamonhangaba (EA), Piquete (EA). Pirassununga (EA), poá

Alfenas, Araxá, Bom Despacho,
Campo Belo. Carangola, Caratinga,
Cataguazes. Conselheiro L a f a i e t e,
Curvelo, Diamantina, Dlvlnópohs, For,
míga, Governador Valadares, Guaxupé, Itaúna, Ituíutaba (+), Lavras,
Leopoldína, Manhuaçu, Muriaé, Nanuque, Oliveira, O:1l'O Fino. Passos,
Patos de Minas. Patrocínio, Poços de
Caldas, Ponte Nova, Santa Rita do
Sapucaí, São João Nepomuceno. São
Lourenço, São Sebastião do Paraíso,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

sete Lagoas, Teófilo Otonl. Ubá; Ube-

raba (--1-), Vargtnha, Viçosa, Visconde do !tio Branco_

ALAGOAS

Maceió, Rio Largo (M).
AMAZONAS

PARA

Manaus.

Bragança (+), Cametá, Conceição
do Araguaia.
PARAÍBA

Cajazeiras, Patos, Rio Tinto.
PERNAMBUCO

BAIDA

Ilhéus, Salvador (]./.[E).
CEARÁ

Fortal-eza.
DISTRITO FEDERAL

Arcoverde, Catende, Goiana, Paulista, Pesqueira. Vitória de Santo Antão.
PIAUí

Brasília (ME).
ESPÍRITO SANTO

Vila Velha, Vitória.

Campa Maior, Oelras, Parnaíba (+>.
RIO DE JANEIRO

Bom Jesus de Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Itaperuna, Miracema.
Nova Frlburgo (-l-), Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Teresópolls ,
RIO GRANDE DO NORTE

Mossoró,
sÃO PAULO

Adamantina, Agudos, Americana,
Amparo, Andradina, Araçatuba, Araraquara. Araras. Assis. Avaré, Bariri,
Barretos, Batatais, Bebedouro, Bírrgui,
Bctucatu, Bragança Paulista. Oapivari, Casa Branca, Catanduva, cruzeiro,
Dois Córregos, Dracena, Franca. Fernandópolís, Garça, Guararapes, ltapetínlnga, Itápolís, Igarapava, jtapeva,
Itararé, Itatiba, Ituverava, .jabottcabar. Jacareí. Jaú, Leme. Limeira, Luoêha, Marília, Mírassol, Macaca, Mogí
das Cruzes, Mogi Mirim, Monte Apra.,
zível, Mogi-guaçu. Olímpia, Durinhos.
Pacaembu. Palmital, Paraguaçu Paulista. Pederneiras, Penápolis, Pinhal,
Piracicaba, Piraju, Pirajuí, pompéía,
Presidente Prudente, Presidente Wenceslau. Promissão, Rio Claro, Santa
Cruz do Rio pardo. Santa Rita do
Passa Quatro, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul
São Carlos, São João da Boa Vista.
São Joaquim da Barra, São José do
Rio Pardo, São José do Rio Preto, São
José dos Campos (+L São Manuel.
Suzana, Tanabi, Taquaritinga, Tatuí,
Tabuão da Serra. Tupã, Valparaisó,

Votuporanga..

SERGIPE

Estância (+) Lagarto, Propriá.
Relação 3: -
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Municípios Tributários

GOIÁs

Goiânia. Rio Verde.
MATO GROSSO

Campo Grande, Cuiabá, Corumbá
(M). Ladário (M), ROndonópoUs.
MINAS GERAIS

Belo Horizonte, Itajubá, Juiz de
Fora, Montes Claros, Uberlândia.
PARA
Abaetetuba,

Anadíndeua,
Belém
(ME), Benevides,
Castanhal (ME),
Salínópolís (M).
PARAíBA

Cabedelo (M), João Pessoa,
PARANÁ
AssIS Chateaubríand, Bandeirantes,
Cambará (ME), Cornélio
Procópio
(ME), Cíanorte (ME), Curitiba (ME).

Guaraqueçaba (M), .racaresmno (ME).
Guaratuba (M), Londrina (MEl. I1Iaringá (ME), Paranaguá (M), Paranavaí
(ME). Porita Grossa (ME).

Porto Ríco (M). Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Umuarama..
PERNAMBUCO

Caruaru, Jaboatão, Olínda

(ME),

Recife (ME).
RIO DE JANEIRO

Araruama (M). Cachoeiras de Macacu (M), Campos (M). Duque de
Caxias, Maoaé (M). Mangaratiba lM),
Nílópclís, Niterói (ME), Nova Iguaçu,
Petrópolis, São Gonçalo, São JOd,Q de
Meriti, Saquarema (M), Volta Redonda, Rio de Janeiro (ME).
RIO GRANDE DO NORTE

Natal (ME).

ATOS
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AMAZONAS

RIO GRANDE DO SUL

Bagé (ME)." Caçapava -do Sul (NIE) ,
Campo Bom, Caxias do S'!,11 (ME),
Esteio, Itaqui (M), Novo Hamburgo
(ME), Passo Fundo (ME),. pelOtUs,
porto Alegre, Rio Grande, Santa, Maria (ME), Santo Angelo (ME); São
Gabriel (ME). sao José do Norte (M).
São Leopoldo (ME), Sapucata do Sul,
Torres (M), Tramandaí (M), Viamão
fM).

.

SANTA CATARINA

Manaus -

NPOR-l,° BIS.

BAHIA

Salvador -

NPOR-19.0 BC.

CEARÁ

Fortaleza -

CPOR-Fortaleza.

ESPÍRITO SANTO

Caríacica, Vila Velha, Vitória.
NPOR-38.o BI.

ATaquari (M), Ararangud, (M), Balneário de Camboriú (M), Barra Velha (M), Biguaçu
(M), Blum,enau
(ME), Brusque (ME), Caçador (ME),
Concórdia. Criciúma (M). FlOrian6~
palis (ME). Garopaba(M), Garuva
(M), Gov. ceiso Ramos (M). Herval
D'Oeste (ME), Içara (M);-Zmaruí (M)
Itapema (M), Joaçaba <ME), Joinoile
(ME), Navegantes :'(M) , .Paíhoça, (IVI),
Paulo Lopes (M), 'Penha (M), Piçarras (M), Porto Belo (M), São José
(M), São. João do Sul (M), Sombrio
(M), Tijucas (M), Tubarão lM), xan-

GOIÁS

xerê .

Belo Horizonte CPOR-BH.
ltajubá - NPOR-4. o BE Cmb
Juiz de Fora NPOR-IO," BI e
NPOR-4. o GAC.
Uberlândía - NPOR-36.0 BI Mta.

sÃo

PARÁ

PAULO

Bauru, -Campinas, Cananéía (M),
Guarujd (ME), Guarutnos, Caraguatatuba (M), Ilha Bela (M),
Praia
Granae, RíbeirâoiPreto, santos, SãO
Paulo, São - Vicente (ME), Scrocaba,
Ubatuba (M).

GOiânia MATO

NPOR-42.0 BI Mtz.

GROSSO

Campo Grande NPOR-QG 4."
De e NPOR-IO.o GCan 75AR.
o
Cuiabá - NPOR-16. BC.
MINAS GERAIS

Ananíndeua,
Belém,
Benevides,
Castanha! - NPOR-2. o BIS.
PARAÍBA

João Pessoa, Santa Rita 15.° BI Mtz.

NPOR-

PARANÁ

RESUMO ESTATISTICA GERAL
Municípios existentes 3.953 (*)
Municípios tributários - 729
Municípios não tributários - 3.224.
outras Tributações

ANEXO II ao
Plano Geral de Convocação para o
Serviço Militar Inicial nas Forças
Armadas em 1976
1. Municípios Tributários de órgãos
de Formação de Reserva t.Otíctaisí ,
(§ 1.0 do artigo 89, do RLSM)
ALAGOAS

Maceió -

PERNAMBUCO

Olinda, Paudalho, Recife, Socorro CPOR-Recife.
RIO DE JANEIRO

Duque de Caxias, Nilópclis, Nova
Iguaçu, Rio de Janeiro, São .toão de
Meríti - CPOR-RJ
Niterói, São Gonçalo NPOR3.° RI
Petrópclís NPOR-32.0 BI.
RIO GRANDE DO NORTE

NPOR-59.0 BI Mtz.

Fonte IBGE (Anuário gstatístico do Brasil-74). "" Antonio Jorge
Corrêa, Ministro Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas.
(>l<)

Curitiba
NPOR-20.0 BIB-5.0
GAC-AP-5.0 Btl Log-5.o Esq cav M('c
11
5. Cia Com.
Ponta Grossa - NPOR-13.o BlB.

Natal -

NPOR-16.o BI Mtz.

RIO GRANDE DO SUL

Caxias do Sul - NPOR-3.' GCan
Au AAe.
Pelotas NPOR-9.o BI Mtz.

ATOS

Porto Alegre - CPOR-PA.
Rio Grande - NPOR-6.0 GAc.
sao Lf9poldo,. Novo Hamburgo
NPOR-19.0 BI Mtz e 16.° GAC respectivamente .
Bage, Pinheiro Machado - NPOR3.° RCmec.
Santa Marra - NPOR-7.0 BIB-MB
do Pq RMM3"3.0 GAC .\P.
São' Gabriel -NPOR-9.0 RCB.
Passo Fundo - NPOR-3."-1.° RCIVI.
Santo Angelo
NPOR-61.° BI
Mtz.
SAN'l'A CA'l'ARINA

Blumenau - NPOR-23.0 BI.
Florianópolis - NPOR-63.0 BI.
Joínvile - NPOR-62.0 BI.
SÃo PAULO

Campinas - NPOR-28.0 ElE.
São Paulo - CPOR-SP.
Guarujá, Praia Grande, .santos São
Vicente - NPOR-2.0 BC.
'
2. IEMFDV TRIBU'l'ÁRIOS
CAÇÃO EM: 1976.

PARA

CONVO-

TERRITóRIO DA L" RM
L" CSM - RJ
MEDICINA:

Faculdade de Ciências
Faculdade de Medicina
Escola de Medicina e
Rio de Janeiro
Escola Médica do Río
(Gama Filho)
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Médicas
(UFRJ)

Oírurgia oc
de Janeiro

3'''. CSM -

ES

Medicina:

Faculdade de Medlcína CUFES)
Vitória
Faculdade de Medicina de vitória
TERRITóRIO DA 2". RM
4". CSM .- SP
Medicina:

Faculdade de Cíências - Médicas da
Santa Casa de Míserícórdía .- São
Paulo
Faculdade de Medicina da USP São Paulo
Escola Paulista de Medicina. -~. Sâo
Paulo
Faculdade de Medicina de Santo
Amaro - São Paulo
Faculdade de Medicina. de Santos
- Santos
Faculdade de Medicina do ABC -Santo André
Faculdade de Medicina de Mogt das
Cruzes
Odontologia:

Faculdade de Odontologta da USP
- São Paulo
Farmácia:

Faculdade de Ciências Farmacêutd.,
cas da USP - São Paulo
Veterinária:
Faculdade de Medicina Veterinária
e Zoot da USP - são Paulo
5°. CSM -

SP

M~dicina:

Farmácia:

Faculdade de Farmácia (UFRJ
Odontologia:

Instituto de odontologia (PUC)
Faculdade de Odontologia
Faculdade de Odontologia (Uli'RJ)
2" CSM -

RJ

Medwina:

Faculdade de Medicina (UFF) Niterói
Faculdade de Medicina de Petrópolis
Faculdade de Medicina de Teresó-

paEs

Faculdade de Medicina de Valença
Formacia;
Faculdade de Farmâcía e Bioqurmica (UFF) - Níterot
Odontologia:

Faculdade de Odontologia (UFF) Niterói

Faculdade de Medicina de São José
do Rio Preto - 8J do Rio Preto
Faculdade de Medicina de Catanduva - Catanduva
Odontologia:

Faculdade de Odontologia de Araraquara - Araraquara
Farmácia:

Faculdade de Farmácia de Arara,
quara - Araraquara
Faculdade de Farmácia de Ribeirão
Preto - Ribeirão Preto
6". CSM -- SP
Medicina:

Faculdade de Medicina de Martlía
- Marília
Odontologia:
Faculdade de Odontologia de Araçatuba - Araçatuba
Faculdade de Odontologia de- Bauru - Bauru
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Faculdade de Odontologia de Lins
-Lins
14" eseM .- SP
Medicina:
Faculdade de Medicina da Unícamp

- Campinas
Faculdade de Ciências Médicas e
Biológicas - Botucatu
Faculdade de Medlcína de Jundía;
- Jundiaí
Fa.culdade de Odontologia da PUCO

Campinas

Faculdade

de

Unicamp -

Piracicaba

Odontologia.

da

Veterinária:

Faculdade de Medielna Veterinária

de Botucatu -

Botucatu

TERRITóRIO DA 3'\ RM
8" eSM -

RS

Medicina:

Faculdade de Medicina da OF
Passo Fundo
Odontologza:

Faculdade de Odontologia de Passo
Fundo - Passo Fundo
TERRITÓRIO DA 4" RM
11". eSM - MG

Faculdade de Medicina da UFMG
- Belo Horizonte
Faculdade de Ciências Médicas da
UCMG - Belo Horizonte
Faculdade de Medicina de Montes
Claros - Montes Claros
12". CSM -

MG

Medicina:

Faculdade de Medicina da UFJF Juiz de Fora

onontotoçia :

Faculdade de Medicina da UFRGS

-

as

Medicina:

Oaontoíoçía:
-

lOa CSM _.
Medicina:

Porto Alegre

Faculdade Católica de Medicina
Porto Alegre

Faculdade de Medicina da PUC
Porto Alegre
Faculdade de Medicina da UF
Caxias do Sul
Faculdade de Medicina da UF
Pelotas

Faculdade de Medicina Católica
Pelotas
Faculdade de Medicina. da UF
Rio Grande
Odontologia:

Faculdade de Odontologia da DF Pelotas
Faculdade de Odontologia da ....
UFRGS - Porto Alegre
Faculdade de Odontologia da pua
- Porto Alegre
Farmáctü:
Faculdade de Farmácia da UFRGS
- Porto Alegre
9". eSM .- RS

Faculdade de Odontologia da UFJF
- Juiz de Fora
Farmácia:
Faculdade de Farmãcra e B10qUL
mica da UFJF - Juiz de Fora
13" eSM -

MG

Medicina:

Faculdade de Medicina de Itajubá
Faculdade de Ciências Médicas
"Dr. Antônio Garcia COutinho
Pouso Alegre
TERRITÓRIO DA 5'" RM
15'" CSM - PR
Medicina:
Faculdade de Medicina da UFP Curitiba
Faculdade Evangélica de Medicina
- Curitiba
Faculdade de Medicina da Universidade Católíca do Paraná
Curitiba
Faculdade de Medicina do Norte
Paraná - Londrina

Medicina:

Odontologia:

Faculdade de Medicina da lJF Santa Maria
Odontologia:

Faculdade de Odontologia da UFP
- Curitiba
Farmácia:

Faculdade de Odontologia da UF Santa Maria
Farmácia:
Faculdade de Farmácia da UF Santa Maria

Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFP - Curitiba
Veterznária:
Faculdade de Veterinária da UFP
- Curitiba

ATOS

Medicina:

l6". eSM .- se

Faculdade de Medicina da UFSC
Florianópolis

Farmácia:
~

Odontologza :

Faculdade de Odontologia da UFSC
- Florianópolis
Farmdcia:

Faculdade de Farmácia -e Bíoquímíca da UFSC -

Florianópolis

TERRITóRIO DA 6". RM
17". CSM .- BA
Mf1dtcina:

Faculdade de Medlclna da LJFB -

Salvador
Escola de Medicina e Saúde Públi.,
ca da Universidade Católica da

Bahia -

Salvador

Odontologia:
Faculdade de Odontologia da UFB

-

Salvador

FarmàCla:
Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFB - Salvador
Veterinária:
Escola de Medicina Veterinária da

UFB -

Salvador
19.' eSM -

Faculdade de Farmácia da UFPE
- Recife
22.a. CSM - PE
Odontologia:

Faculdade de Odontologia
ruaru
23.' eSM -

Faculdade de Medicina da UFS

Aracaju

PB

Medicina:

Faculdade de Medicina da UFPB João Pessoa
Faculdade de Medicina' de Campina
Grande
Odontologia:

Faculdade de Odontologia da UFPB
.roãc Pessoa
Faculdade de Odontologia da Universidade Regional do Nordeste Campina Grande

-

Farmácia:

Faculdade de Farmácia da UFPB João Pessoa
24.' eSM -

RN

Medicina:

Faculdade de Medicina da UFRN
- Natal
Faculdade de Odontologia da UFRN
- Natal
TERRITóRIO DA 8.' RM

28,a CSM -

TERRITóRIO DA 7.' RM
20.a. CSM - AL
Medicina:
Faculdade de Medicina da UFAL _

Maceió
Escola de Ciências Médicas de Ala-

Maceió

PA

Medicina:

Faculdade de Medicina da UFPA
- Belém

oaontotoçui,
Faculdade de Odontologia da UFFA
- Belém
Farmácia:

Odonto16gta:

Faculdade de Odontologia da UFAL
- Maceió
21" eSM -

de Ca-

Odontologia:
SE

Medicina

goas -

297

DO PODER EXECU:t'lVO

PE

Medicina:

Faculdade de Medicina da UFPE
- Recife
Faculdade de Ciências Médicas da
FESPE - Recife
Odontologia:

Faculdade de Odontologia da UFPE
- Recife
Faculdade de Odontologia da
FESPE - Recife

Faculdade de Farmácia de UFPA
Belém
TERRITóRIO DA 9,a RM
30,3. CSM - MT
Medicina:

Universidade Estadual de
Grosso - Campo Grande

Mato

Odontologia:

Universidade Estadual de
Grosso - Campo Grande

Mate

Farmácia:

Universidade Estadual de
Grosso - Campo Grande

Mato
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Veterinária:

Universidade Estadual de
Grosso - Campo Grande

Mato

TERRITÓRIO DA 12.a RM
29.a OSM-AM
Medicina:

Faculdade de Medicina da UFA Manaus

TERRITóRIO DA 10." RM
25." CSM - CE
Medicina:

Faculdade de Medicina za

EXECUTIVO

Odontologia:

Fortale-

Odontologia:

Faculdade de Odontologia da UFA
- Manaus
Farmácia:

Faculdade de Odontologia taleza

For-

Farmácia:

Faculdade de Farmácia

leza

~

Forta-

Faculdade de Farmâcía da Ul"A Manaus
3. IEMFDV Dispensados de Convoca~

ção em 1976
TERRITÓRIO DA 1." RM

Vetennária:

Faculdade de Veterinária leza
26." CSM -

Forta-

PI

Medicina:

Faculdade de Medicina -

Teresina

Odontologia:

Faculdade de Odontologia sina
27." CSM -

Tere-

Medicina:

São Luís

Odontologia:

Faculdade de Odontologia Luís

São

Escola de Odontologia de Volta Redonda - volta Redonda - RJ
Faculdade de Odontologia de valença - Valença - RJ
Faculdade de Odontologia da UFER
- Vitória - ES
Farmãcia:

Farmácia:

Faculdade de Farmácia - São Luis
TERITóRIO DA 11." RM
7.8. CSM - DF
Medicina:

Faculdade de Medicina de Brasília
ESTADO DE GDIAS
Medicina:

Faculdade de Medicina da UFeGO

-- Goíânia

Faculdade de Farmácia e Bíoquimica - Vitória - ES
TERRITÓRIO DA 2.a RM
Medicina:

Faculdade de Medicina
- Taubaté - SP
Faculdade de Medicina
Preto - Ribeirão Preto
Faculdade de Medicina
ba - Sorocaba - SP

de Taubaté
de Ribeirão
- SP
de Soroca-

Odontologia:

Odontologia:

Faculdade de Odontologia da ....
UFeGO - Goiânia
Farmácia:

Faculdade de Farmácia de UFeGO
- Goiânia
ESTADO DE MINAS GERAIS
Medicina:

Faculdade de Medicina do 'I'rlângulo Mineiro - Uberaba
Faculdade de Medicina e Cirurgia
de Uberlândia
Odontologia:

Faculdade de Odontologia do
ângulo Mineiro - Uberaba

ta Redonda - Volta Redonda Rio de Janeiro
Faculdade de Medicina de Campos
- Campos - RJ
Faculdade de Medicina de Vassouras - Vassouras - RJ
Odontologia:

MA

Faculdade de Medicina -

Medicina:
Escola de Ciências Médicas de Vol-

Tri~

Faculdade de Odontologia de Ríbeírão Preto - Ribeirão Preto - São
Paulo
Faculdade de Odontologia de S. J.
dos Campos - S. J. dos Campos
- São Paulo
Faculdade de Odontologia de Mogi
das Cruzes - Mogi das Cruzes
SP
TERRITóRIO DA 3." RM
Veterinãria:

Faculdade de Veterinária da Universidade -Federal - Pelotas - RS
Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do RGS - Porto Alegre, RS
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Faculdade de Veterinária da Universidade Federal - Santa Maria
-RS.
TERRITóRIO DA 4," RM
Meàicina:

Faculdade de Medicina de Barbacena - Barbacena - MO
Oàontologia:

Faculdade de Odontologia da
UFMG - Belo. Horizonte - MG
Faculdade de Odontologia da UI ItaÚlla-- MG
Escola de Farmácia e Odontologia
de Alfenas - Alfenas - MG
Faculdade de Odontologia - Diamantina - MG
Farmácia:

TERRITóRIO DA 5." RM
Odontologia:

Faculdade Estadual de Odontologia de Londrina -Londrina - PR
Faculdade de Odontologia de Ponta Grossa - Ponta Grossa - PR
Farmácia:

Faculdade Estadual de Farmácia e
Bioquímica de Londrina - Londri-

PR

Faculdade Estadual de
Bioquímica de Ponta
Ponta Grossa ~ PR
Faculdade de Farmácia
ca da U. Católica do
Curitiba - PR

Farmácia e
Grossa e Bícquímí-

Paraná

TERRITÓRIO DA 7," RM

Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFMG - Belo Horizonte.
Minas Gerais
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Alfenas - Alfenas - MG
Faculdade de Farmácia e Bioquímica de Ouro Preto ...:.. Ouro Preto
-MG
Veterinária:

Escola de Veterinária da UFMG Belo Horizonte - MG
DECRETO

Nº 75,902 -

Veterinária:

Escola Superior de Veterinária da
UFP - Recife - PE
TERRITóRIO DA lI." RM
Veterinária:

Escola de Agronomia e Veterinária
da UFeGO - Goiânia - 00 - Antonio Jorge Corrêa, Ministro
Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas.
DE 25 DE JUNHO DE 1975

Abre à Presidência da República t'm favor do Conselho de Seguf(f,'1'U;a NaM
cunuü o crédito suplem.entar dt Cr$ 762.400,00' para reforço de tiotaçtio
consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição quo lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
e da autorização contida no artilót. 6Q da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1Q. Fies, aberto a Presidência da República, em favor do Conselho
de Segurança -Nacional, o crédito suplementar no valor de Cr$ 762.400,00
(setecentos e sessenta e dois mil c quatrocentos cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária consignada ao subanexo 1100, a saber:
Cr$ 1,00
1100 -

PRESIDj:oNCIA DA REPúBLICA

1103 -

Conselho «e Segurança Nacional
Segurança das Fronteiras Nacionais
Auxílios para Equipamentos e Instalações
7?2.400
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamenta ao subanexo 1100, a saber:
1103.06090202.025 4.3.4.0 -

Cr$ 1,00
1100 -

PRESIDBNCIA DA REPúBLICA

1103 -

Conselho de Segurança Nacional

Atividade 4.3.3. O -

UOS .06C90202 .025

Auxílios para Obras Públicas

.

762.400
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Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISE:'

.li! ária Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Vellos'
Hugo de Andrade Abreu

DECRETO NQ 75.903 -

DE

25

DE JUNHO DE

1975

Abre à Justiça do Trabalho em favor de diversas unidades orçamentárias o
credito suplementar de Cr$ 171.356.400.00 para reforço de dotações

consignadas no vigente orçamento.

o Presidente da Hepública,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei ns 6.187. de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA;

Art. lI? Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
.
171.356.400,00 (cento e setenta e um milhões, trezentos e cinquenta e seis
mil e quatrocentos cruzeiros) pura reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a saber:

crs
0800 0801 0801.02040212.013 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

3.2.3.3 -0801.15814882.015 -3.2.3.1 0802 -

Salárío-Ieamílla

Tribunal Superior do Trabalho
Coordenação dos Serviços Administrativos
3 .1.1.1 -~ Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas Variáveis
'.'
.
......................•

Encargo." com Inativos e Pensionistas
Inativos
.
Tribunal Regional do Trabalho da 1'"
Região
0802.02040112.021 - Processamento de Causas
3 .1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencsmentcc e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 -- Salário-Família ..........•.............
0802.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Vuríáveís ................•....•.
3.2.3.3......:.. Salário-Família
.
080:2.02040212.122 - Manutenção dos Serviços Admírslstratdvos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas Variáveis
.
3.2.3 3 - Balárlo-Famíha . .
.
0802.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3_1 - Inativos
.
0803 - Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Re-

gião

1,00

7.666.000
'155.000
116.000
3.554.000

5.084.300
31.000
40.000
15.204.400
102.800
113.700

5.135.000
207, ~OO
36.500
2.974.000
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0803.02040112.021 -- Pro0essamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas ....•..
3.2.3.3 - Salárío-Famnía
.
0803.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Ffxaa . . ...•
02 -- Despesas varfáveía •..................•.
3.2.3.3 -- Salário-Família
.
0803.02040212.122 -- Manutenção dos Serviços Administrati-

6.301.000
12.700
3".319.400
1.505.900
166.400

vos

3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas \l a rtá veis •....................
3.2.3.3 -- Salárto-Pamíha
.
3.2.5 (I - Ccntrtbtnções de Previdência Social
.
0803.15814882.015 - Encargos cem Inativos e Pensionistas
. 3.2.3.1 -- Inativos
.
0804 - Tribunal Regional do Trabalho da 31). Re-

1.165.60~

71.800
3.900
25.400
2.522.600

gião

0804.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas vartáveís
.
0804.02040122.021 - Prceessamentc de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Venctmentcs ~ Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Vil:lá~~eis
.
0804.02040212.122 -- Manutenção CIOS Serviços Admímstratavos
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e. Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
0304.15814832.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
0805 - Tribunal Reefonal do Trabalho da 41). Re-

4.000.000
250.000
10.000.000
700.000

3.700.000
550.000
750.000

gião

0805.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
0805.02040122.021 - Processamentc de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos c Vantagens Fixas
.
3.2.3, 3 - Salárío-Pamüía . . •.......•............
0805.02040212.122 - Manutenção dos Serviços Administrati-

2.037.200
26.298.600
220.700

vos

3.1.1.1
01
3.2.3.3
0805.15814882.015
3.2.3.1
3.2.3.3
0806

-

0806.02040112.02:;' 3 2.5. O _.
0806.02040122.021 3.2.5.0 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

Salárío-Pamílía

.
.

Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
..
Balárto-P'amílía
.
Tribunal Regional do Trabalho da 51). Re-

gião
Processamento de Causas
Contrfbuíçoes de Previdência Social
Processamento de Causas
Contribuições de Previdência Social

6.034.500

27.000

1.660.700
18.400

13.300
43.800

302

ATOS

0806.02040212 122 -

no PODER EXECUTIVO

Manutenção dos Serviços Administrativos

3.2.5 O - Contríbusçôcs de Previdência Social ....
0807 - Tribunal Regional do Trabalho da 6l} Região
0807.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

0807.02040122.021 3.1.1.1 -

01 02 -

3:2.3,.3 OS07 . 02040212.122 -

vencimentos

E.'

Vantagens Fixas

Processamento de Causas
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

98.400

.

1.227.000

.
.

9.350.100
559.100
133.500

Salárto-Ps.míha
.
Manutenção dos Serviços Admínistratdvos

3.1.1.1 -

Pessoal Cívrl

01 02 -

Vencimentos f' Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
0807.15814882.015 _. Encargos COl~ Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
0809 - Tribunal Regional do Trabalho da 81} Re-

2.217.400
434.300
61.600

gião

Processamento de Causas
Pessoal Civil
OJ - 'vencímentcs E' Vantagens Fixas .......•
02 -- Despesas Variáveis
.
0809.02040122.021 -- prcccssarncnto de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Clvtl
01 - vencimentos E Vantagens Fixas
.

0809 02040112.02.1. 3.1.1.1 -

3.2.3.3 0809.02040212.122 -

Salárlc-Fannlía

325.700
23.600

9.647.000
142.100

.

Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos E. Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
:
.

3.2.3.3 -- Salárfo-Pamílía
0809.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 _. Inativos
TOTAL

..

2.303.300
176.500
17.600

..

414.800

.

171.356.400

--

Art. 2Q OS recursos neceasà-sos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

crs
0300 -

JL'STIÇA DO TRABALHO ..............

0801 -

Tribunal Superior do Trabalho

Atividade 3.2.5.0 -

Atividade -

1,00
242.100

--

0801.02040322.011
Contrfbuiçôes de Previdência Social
0801.1b81"',882. 015

3.2.3.3 --- Salário-Família
.
0805 - Tribunal Regronal do Trabalho da 4\!o Re-

22.300
3.300

gião

Atividade -

0805_02040112.021
3.2.3.3 -- Salárío-Facmlie

61.000
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0806 -- Tribunal Regional do Trabalho da 5" Região
Ativ1dade -- 0806.02040112.021
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
.
.
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

155.500
125.679.500

2802 -- Recursos sob Supervísâo da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
Projeto -- 2802.03070213 100
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas

125.679.500

3900 -

RESERVA DE CONTING]];NCIA

45..131.800

3900. 99999fJ99. 999 -- Reserva ele Contingência
3 .2.6 . O -- Reserva de Contingência

45.434.800

TO T A L.............................

171.356.400

Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1975; 1549 da Independência e 879 da, República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário H ennque Simonseu
JOão Paulo dos Reis\! et.cso

DECRETO N9 75.90.1} --

DE

25

DE JUNHO DE

1975

Abre ao Ministério do Trnbcdh.o em favor da Secretaria Geral -- Fundo de
Assistência ao Deeenipreçaâc. c crédito suplementar de Cr$ 7.934.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19. Fica aberto ao Ministério do Trabalho, em favor da Secretaria
Geral - Fundo de Assistência ao Desempregado, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 7.934.000,00 (sete nu.hões e novecentos e trinta e quatro mil
cruzeiros), para rerorco de datação orçamentária consignada ao subanexo
26.00. a saber:

26.00 -- MINISTÉRIO DO TRABALHO
26.12 - Secretaria Geral - Fundo de Assistência
ao Desempregado
Programa de Trabalho e Natureza da

o-s 1,00

Despesa

2612.15802172.023 - Capacitação de Recursos Humanos
31.4.0 -- Encargos Diversos
"

.

7.934.000

TOTAl•............................

7.J34.000
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Detalhamento do Programa de Trabalho
à conta de Recursos Vinculados

2612.15802172.023 - Capacitação de Recursos Humanos
14 - Cota-Parte da Contribuição Sindical
'l'O'l'AL

7.934.000

..

-7.934.000

Art. 29. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 26.00, a saber:

crs

26.00 -

26.12 -

1,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Secretaria Geral - Fundo de Assistência
ao Desempregado

Atividade -

3.1.3.1 -

3.1.3.2 -

t-roçromc oe Trabalho e N atureza da
Despesa
2612.15802172: 023

Remuneração de Serviços Pessoais

Outros f:er,'ü,'os de Terceiros
'l'O'l'AT"

Atividade 14 -

3.234.000
4.70U.üOO

..

--

7.934.000

Detolhnmerüc de Programa de Trabalho
a conta de Recursos Vinculados
2(H2.15802172,023

Cota-Parte da Contribuição Sindical....

7.934.000

--

7.~34.000

'l' O T A L ..

--Art. 39. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d1sposições em contrario.
Brasília, 25 de junho de 1975: 1549 da Independência e 87g da República.
ERNESTO GE:ISEL

Mario Henrique Simsmsen
Arnaldo Prieto
João Paulo dos J:i.,ôs veroso

DECRETO N.o 75.905 JUNHO DE

DE

25

DE

1975

Concede à Mineração Vale do Iocurioi S. A. o direito de lavrar cromita
no Munic1pio de Senhor do Bcntím
Estado da Baft2a.

O Presidente da República,

usando da atribuição que the confere
o artigo 01, item IH, da Consttr.uíção
e nos termos do artigo 13 do Decretolei TI,O 227, de 28 de fevereiro de 1957
(Código de Míneração) , alterado pelo
Decreto-lei TI.O 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração
Vale do .racurící S.A. concessão para
lavrar cromíta em terrenos de propriedade de Marcos Evangelista da
Rocha, Messias Medrado da Rocha e

outros, no lugar denominado Fazenda
Medrado, Distrito de Andorinhas. Mu
nicípto de Senhor do Bonfim, Estado
da Bahia, numa área de trezentos e
sessenta e seis hectares (366 na), delimitada por um retângulo, que tem
um vértice. a dois rml seiscentos e cinqüenta e um metros e vinte ? cinco
centímetros (2.651/.l5 m) no rumo
verdadeiro de dezesseis graus trinta e
quatro minutos e oito segundo noroeste (16 0 34' 8" NE), da interaecão da
estrada que liga Novo Horizonte a andorinha com a estrada para a Fazen ~
da Barriguda e os lados a '1ar~,il' 0.6se vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadaíros: dois mil quatrocentos e quarenta metros (2.440 rn),
norte (N); mil e quinhentos metros
(1.500 m) , oeste (W); dois mil quatrocentos e quarenta metros (2 440
mj sul (S); mil e quinhentos metros
(1.500

m)

leste (E).

Parágrafo único. A concessà., de
que trata este artigo é outorgada me-
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diante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 1)1 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
ficando também estabelecido o seguínte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear:
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os t-íbutos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969:
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações qua S8 lhe
incumbem, a concessão será ácclarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por tatulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades víamhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçao ,
Art. 3.° Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrarío ,
-

mNPM-821.617-71).

Brasília, 25 de junho de 1975'
154. ° da Independência e 87.'J rui
República.
ERNESTO

GEISEL

Arnalio Rodrigues Bartuünc

DECRETO N' 75.906
JUNHO DE

1975

DE 25 DE

Outorga à Centrais Elétricas Màwgrossenses S.A. - CEMAT, ccacessão para o aprooenamento da eaergia hidráulica do Salto do Céu, no
Rio Branco, Municíplo de cãceree,
Estado de Mato Grosso.

o

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e nos termos dos artigos 140.
letra "a" e "b", e 150 do Código de
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Aguas e, tendo em vista o que consta
do processo MME 700.998-73, decreta:
Art. 1.0 lt outorgada à Centa ais metricas Matogrossenses S. A. - .....
CEMAT, concessão para o aproveitamenta da energia hidráulica <In Salto do Céu, no Rio Branco, no .auní.
cíplo de caceres. Estado de Mato
Grosso.
Parágrafo mico. A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica para fornecimento a
zona de distribuição da concesstonc ria ou suprimento a outros concessíonáríos, quando autorizado.
Art. 2.° A concessionária üca c brIgada a cumprfr o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos .
Art. 3.° A concessionária fica. autorizada a estabelecer os sistemas de
produção e tranamíssão de energia
elétrica de acordo com os projetos
aprovados.
§ 1,° A concessionária concluirá as
obras no prazo que for fixado no despacho de aprovação dos prolev.s, e.':ecutando-as de acordo com os mesmos,
com as modificações que forem autorizadas, se necessárias.
§ 2.° A inobservância do prazo nxado sujeitará a concessionária àe penalidades previstas na Iegfslacãc ele
energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
§ 3.° O prazo referido poderá ser
prorrogado por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de
Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 4.° A concessão a que se refere
o artigo 1.0, vigorará pelo prazo de 30
(trinta) anos.
Parágrafo único. Findo o prazo de
concessão os bens e instalações que,
no momento existirem em função dos
serviços concedidos reverterão à
UnULo.
Art. 5.') A concessionária ooderá requerer que a Concessão seja" renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionàna
deverá entrar com o pedido a C'Ue se
refere este artigo até 6 (seis) 'ro.eses
antas de findar o prazo de vigência,
sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
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Art. 6.° O presente Decreta entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1975;
154.° da Independência e 37.·' da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Rodrigues Barbalh.)

DECRETO N9 75.907 -

DE

25

DE

JUNHO DE 1975

Autoriza o funcionamento da Faculclade de Ciênciae Aamitustratiuas
mantida pela Autarquia Municipaí
de Ensino de Poços de CaZdas
no
Estado de Mi.nas Gerais.
'

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conIere o artigo 81, item III, da Oons-

tâtuição, de acordo com o artigo 47 da

Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
1342, de 9 de setembro de 1969, conterme consta do Processo nv 218.457-75
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcíonamento da Faculdade de Ciências
Administrativas, mantida pela Autarqtua Municipal de Iünslno de Poços
de Caldas, no Estado de Minas Geraís ,
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pub.fcação revogadas as disposições em oontrhio.
Brasília, 25 de junho de 1975;
1349 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
DECRETO N.O 75.908 JUNHO DE 1975

DE

25

DE

de utilidade públicn, Vara
tíme de desapropriação, uma área

De~lara

de terreno urbano, com oenfeitcTlas, sztúada no Bairro da
Bela
Vista, capital, Estado de São Pau-.
lo, destinada à instalação de uma
central telejônica ínieruroana pela
Tetecomunícaçãee de São ?aulo
S. A. - TELESP.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constí-

EXECUnVO

tuição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 5.°, letra "h" e 6.°, do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941,
DECRETA:

Art. 1.0 E' declarada de uttlldade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, constituída de 2 (dois I
lotes de terreno, contíguos, Iocahzados à Rua 13 de Maio n." 1.330 e
Rua Alberto de Oliveira n." 913, Barr,
1'0 da Bela Vista, capital, Estada de
São Paulo, possuindo o primeiro, área
de terreno de 376,40 m2 e área construída de 426,hLl m2, e l) segundo,
área de terreno de 110,00 m2 e área
construida de 190,40 ma, ambos de
propriedade de Da. Rosa Rachel Vicente de Azevedo Almeida Nogueira
.Iunqueíra, destinada à tmptantaçâo
de Central Telefônica Interurbana.
Art. 2.° Referida área é constituída
de dois lotes de terreno cujas características e confrontações são as seguintes:
O terreno situado à Rua 13 de Maio
n.v 1.330, possui forma retangular,
com área de 376,40 m2 (DCFED) e
confronta-se (pera: quem de dentro
do terreno olha para a Rua 13 ce
Maio e adota o sentido horário para
o percurso dos lados): Lado da Frente (segmento DO) - Faz limite com
a Rua 13 de Maio e mede 8,00 m.
Lado Direito (Segmento CF) - Faz
Iímite' com propriedade de Melchtades Junqueíra ou sucessores e mede
47,05 m. Lado aoe Fundos (Seçmerito
FE) - Faz limite com a propriedade
de Rosa RacheI Vicente de Azevedo
Almeida Nogueira e mede : 3,00 in.
Lado Esquerdo (segmento ED) - Faz
limite com a propriedade de Nury
Abbud ou sucessores e mede 47,05 m.
Sua área construída soma em 426,50
m2, sendo 308,26 mâ em dois pavimentos e 72,75 m2 em um pavimento
e parte de um prédio de dois pavimentos que encerra área construída
de 45,49 m2 (parte esta pertencente
ao prédio n." 96, da Rua Alberto de
Oliveira, o qual adentrá o terreno acima descrito em 22.745 mâ). O terreno situado à Rua Alberto de Oliveira
n." 96, possui forma irregular, com
área de 11000 m (EFGHIJE), sendo seu contorno composto de 5 segmentos de reta consecutivos e um
segmento curvo, e confronta-se (para
quem de dentro do terreno olha para
a Rua Alberto de Oliveira e adota o
sentido horário para percurso dos la-
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dosj : Laéló da Frente (Segmento Curvo RI) ~ Faz limite com a Rua Alberto de Oliveira, mede no seu desenvolvimento, 7,20 f i e tem concavrdade voltada para a referida rua.
Lado Direito - Composto de 'J. segmentos (IJ; JE) que fazem Iímíte
com propriedade de Nury Abblud >JU
sucessores. 1'? Segmento (IV) - Mede 4,00 m em direção ortogonal às
divisas laterais do imóvel n." 1.330,
da Rua 13 de Maio. 2.° Seçmentc
(JE) - Mede 11,05 m, é perpendicular ao segmento anterior (lJ) e
está na mesma reta suporte da divisa esquerda do imóvel n.s 1.330,
da Rua 13 de Maio (para quem de
dentro deste olha para a Rua 13 de
Maio). Lad/J dos Fundos (seg'inento
EF) ~ Faz limite com propriedade
de Rosa RacheI Vicente de Azevedo
Almeida Nogueira Junqueu'a, mede
8,00 m e é perpendicular ao 2.° segmento do lado direito ,JE). Lad.o
Esquerdo ~ Composto de 2 segmentos (FG; GH). 1." Seçmento (FG)
~ Faz limite com propriedade de
Meíchíades Junqueira ou <uceasnres,
mede 11,05 m e é perpendícutar ao
lado dos fundos (Segmento EF). 2.°
segmento (GR) Faz limite com
a propriedade de Doura Guerise ou
sucessores, mede 7,20 m, formando
ângulo interno obtuso com o seg-:mento anterior (FG) de mroxímadamente 122°. As benfeitorias constam de um prédio, de dois pavimentos e garagem que encerram
área
construida total de 190,40 '112, conforme" croqui n,» CPT 30.044, ue 19
de março de 1975, constante do PI·Ocesso n." 5.787-75, do Ministério das
Comunicações. Referidos imovels encontram-se registrados no Registro
de Imóveis da 4.:1 Circunscrição (la
Capital, sob números 109.993 e
109.992, respectivamente.
Art. 3.° Fica a Telecomunicações
de São Paulo S. A. - TELESP, autorizada a promover a desapropriação na forma da legislação vigente,
com seus recursos próprios.
Art. 4.0 Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2'.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão
de posse.

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1975;
154.° da Independência e 07.0 da"
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N'? 75.909 JUNHO DE 1975

DE

25

DE:

Autoriza a cessão, sob o regime
r:J:e
aforamento, do terreno que menciona, situado na Cidade e Estado" do.'
Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere'
o artigo 81, itam UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei no 178, de 16 de fevereiro de
1937,
DECRETA;

Art. 10 Fica autorizada a cessão, sob
o regime de aforamento, à Companhia Atlantic de Petróleo, do terreno
de acrescido de marinha com a área
de 1. 993, 77m2 (um mil, novecentos e
noventa e três metros quadrados e
setenta e sete decímetros 'quadrados)',
situado na Rua Monsenhor Manoel'
Gomes, junto e depois do no 140. no'
Bairro de São Cristóvão, Cidade e Es-.
tado do Rio de Janeiro, de acordocom os elementos constantes do pro-.
cesso protocolizado no Ministério. da
Fazenda sob o no 0768-37.047, de 1974.
Art. 2'? O terreno a que se retere
(J
artigo 1'? se destina à ampliação
do parque industrial da cessíonarta,
no prazo de 2 (dois) anos, a contar
da assinatura do contrato de cessão."
a ser lavrado em livro próprio do 5131:viço do Patrimônio da União.
Art. 31" A cessionária recolherá aos,
cofres do TesOUl·O 'Nacional o vator
do domínio útil do terreno, apurado
à época da outorga do contrato, e se:
obrigará ao pagamento do foro -res,..
pectívo .
Art , 49 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer índenízação;
inclusive por benfeitorías realizada');
se ao terreno, no todo em parte, vier
a ser dada destinaç-ão diversa da prevista no artigo 2.° deste' Decreto ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento dacláusula contratual.
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Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga.das as disposições em contrário.
Brasília, 23 de
junho de 1975;
154Ç1 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETO N° 75.910
"JUNHO DE 1975

DE

26

DE

Aprova o Regulamento de Movimentação do Pessoal Militar do Bxér-

cito.

(R-50)

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item II!, da Constituição,
<DECRETA:

Art. 1<' Fica aprovado o Regulamenta de Movimentação do Pessoal
Militar do Exército (R-50), que com

este baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

REGULAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DO PESSOAL MILITAR
DO EXERCITO
(R-50)

TíTULO I
Generalidades
CAPíTULO I

Finalidades
Art. 1° Este Regulamento estabelece princípios e normas gerais para
a movimentação de militares da ativa
do, Exército.
Art. 2° O militar está sujeito, como
decorrência dos deveres e das obrigações da atividade militar, a servir em
qualquer parte do país ou no exterior.
Art. 3° A movimentação de militares é atividade administrativa que
se realeza para atender à necessidade
do serviço.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser
atendidos interesses individuais. quancio for possível conciliá-los com as exigências do serviço.
Art. 4° A movimentação de militares tem par fim:
1)
preencher os cargos previstos
nos Quadros de Organização ou Distribuição, visando a assegurar a presença, nas Organizações Militares
(OM), do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa;
2)
permitir a matrícula em escolas,
cursos e estágios;
3) permitir a oportuna aplicação de
conhecimentos e experiências adquiridos em cursos ou cargos desempenhados no País e no exterior;
4)
possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em
diferentes situações;
5) desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a
permitir maior rendimento pessoal e
aumento da eficiência do Exército.
6)
atender, respeitados os interesses do serviço, a necessidades de saúde
do militar Ou de seus dependentes;
7) atender à necessidade de afastar o militar de OM ou localidade em
que sua permanência seja julgada
inconveníente ou incompatível;
8) atender a disposições constantes
de leis, e de outros regulamentos;
9) atender à solicitação de órgãos
da administração pública estranhos ao
Ministério do Exército, se considerada
de alto interesse nacional;
10) atender, se possível, a interesses pessoais do militar.
CAPíTULO II

Conceituações
Art. 5° Movimentação é a denominação genérica do ato admínlstratívo
que atribui ao militar cargo. situação,
Quadro, OM ou fração de OM.
§ 1° A movimentação abrange as
seguintes modalidades:
a) classificação;
t» transferência;
C) nomeação;
d) designação;
e) passagem à disposição.
1) Classificação é o ato de movimentação que atribui ao militar uma
OM, como decorrência de promoção,
reversão, exoneração, término de li-
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cença e conclusão ou Interrupção ce
curso.
2) Transferência é o ato de movimentação de um Quadro para outro,
de uma para outra OM, ou, Internamente, de uma para outra fração de
OM.
3)
Nomeação é o ato de movimentação, em que o cargo a ser ocupado
pelo militar é nele especificado.
4)
Designação é o ato de movimentação de um
militar para realizar
curso ou estágio em estabelecimento
de ensino estranho ao Exército, no
país ou no exterior; é, também. o ato
de movimentação, no âmbito da OM,
para cargo nele especificado.
5) Passagem à dísposiçáo é o ato
de movimentação que coloca o militar
a serviço de órgão ou autoridade a
que não esteja diretamente subordinado, no Ministério do Exército ou
fora dele.
§ 2° O processo de movimentação
compreende, ainda, os seguintes atos
administrativos:
a) Exoneração e dispensa;
b) Inclusão.
c)
Exclusão;
d) Adição;
e)
Desligamento.
1) Exoneração e dispensa são atos
administrativos pelos quais o militar
deixa de exercer cargo ou comissão
para o qual tenha sido nomeado ou
designado.
2)
Inclusão é o ato administrativo
pelo qual o Comandante íntegra, no
estado efetivo da OM, o militar que
para ela tenha sido movimentado.
Até sua apresentação na OM, o militar é considerado "não apresentado".
3)
Exclusão é c ato administrativo
do Comandante, pelo qual o militar
deixa de integrar o estado efetivo da
OM a que pertencia.
4) Adição é o ato administrativo,
emanado de autoridade competente e
para os fins especificados, que vincula
o militar a uma OM, sem integrar
seu estado efetivo.
5) Desligamento é o ato administrativo pelo qual o Comandante desvincula o militar da OM em que servia ou a que se encontrava adido.
§ 3° Não constituem movimentação
a nomeação, a designação e a passagem à disposição referentes a en-.
cargo, incumbência, comissão, serviço
ou atividades desempenhadas em caráter transitório ou sem prejuízo das
funções que o militar vinha exercendo.

Art. 6° Trânsito é o período de
afastamento total do serviço, concedido ao militar cuja movimentação
implique mudança de guarnição. Destina-se aos preparativos e à realização
da viagem.
Art. 7° O militar é considerado
"em destino", em relação à OM a que
pertence, quando dela estiver afastado em uma das seguintes circunstâncias:
1)
baixado a hospital, militar ou
não;
2)
freqüentando curso de pequena
duração;
3) cumprindo punição ou pena;
4) prestando cooperação eventual,
prejuíbo do serviço;
instituição, com prejuízo do serviço;
5) em gozo de dispensaregu!l),mental';
6) no cumprimento de missão eventual no exterior;
7) participando
de competições,
conferências, visitas, intercâmbios ou'
representações, de caráter eventual e'
devidamente autorizado.
Art. 8° "Adido como
se efetivo
fosse", é a situação transitória do
militar que é mandado servir em OM
ou nela permanece após promoção,
reversão. redução de efetivo ou transformação, em face de não haver disponibilidade de vaga em seu grau
hierárquico ou qualificação.
Parágrafo único. Nesta situação, o
militar é considerado para todos os
efeitos, como integrante dessa OM.
Art. 9° A palavra Comandante é
aplicada neste Regulamento, indistintamente, a Comandante, Chefe ou
Diretor de OM.
Art. 10. A palavra
instrutor é
aplicada neste Regulamento, Indisttntamente, a Instrutor-Chefe, Instrutor,
Auxiliar de Instrutor e membro de
seção técnica de estabelecimento de
ensino do Exército.
TíTULO II
Normas
CAPíTULo

m

Normas Comuns para Movimentação
de Oficiais e Praças
Art. rt . A movimentação será por
necessidade do serviço ou por inter..esse própríe .
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Art. 12. A movimentação par n8cessídade do serviço visará ao atendi-

mento do previsto nos números 1 a 9,
.do artigo 40 •
§ 1"

A

movimentação por necessi-

dade do serviço só poderá ser efetuada
-depois de cumpridos os prazos rníni-

mos de permanência em uma mesma
guarnição ou OM, conforme o caso.
§ 2 0 O não cumprimento
desses
prazos poderá ocorrer nos seguintes
casos:
a) ordem do Ministro do Exército;
b) promoção, se sobrevier impossibilidade de permanência do militar
na guarnição ou OM, por Incompa tibilidade hierárquica;

C) matrícula compulsória em estabelecimento de ensino militar, conclusão ou desligamento dos cursos nele
realizados.
d) reversão;
e) término
de comissão no exuerlor:
j) imposição de saúde, do militar
ou de seu dependente, devidamente
comprovada em Inspeção, considerado
também o interesse do serviço;
Q) situação prevista no número 7
do artigo 4°;
h) conclusão de licença igualou
superior a 3 (três) meses;
i) cumprimento de dísposíçõea de
leis e de outros regulamentos;
1) a critério do órgão movimentador, em casos especiais, para atender
ao previsto no n" 1, do artigo 4°.
Art. 13. A movimentação por interesse próprio terá em vista o atendimento dos casos previstos no número
10, do artigo 4°,.
Parágrafo único. A movimentação
·por interesse próprio só será realizada
por solicitação do interessado ao órgão
movimentador, observado o prazo mínimo de efetivo serviço na QM em que
·se encontra o militar e condíelonada
'à, existência de claro na guarnição de
destino e a outras imposições do serviço.
Art. 14. A movimentação para
atender a necessidade de saúde do
:militar ou de seu dependente, só será
zealizada a requerimento do interessado ao órgão movimentador e considerado o interesse do serviço.
§ L" Para os efeitos deste
artigo,
consideram-se dependentes os definidos na legislação vigente.
§ 2° e processamento do requerimento, a realização de Inspeções de

saúde e a elaboração de pareceres,
serão regulados por legislação específica .
Art. 15. A movimentação para
atender à necessidade de afastar o
militar de OM ou localidade em que
sua permanência seja Julgada inconveniente ou Incompatível. somente
será feita mediante solicitação fundamentada do Comandante da OM ou
do escalão superior, respeitada a tramitação regulamentar.
Parágrafo único. O militar assim
movimentado, não deverá retornar à
mesma QM ou guarnição, enquanto
perdurarem as condições que deram
origem à movimentação.
Art. 16. A promoção implica, automaticamente, exclusão, exoneração ou
dispensa do militar, e conseqüente
movimentação.
Parágrafo único. e disposto neste
artigo não se aplica ao militar em
missão no exterior ou à dísposlcão de
órgão estranho ao Ministério do Exército, quando da promoção não decorrer incompatibilidade hierárquica para
permanência na situação anterior,
nem ao que estiver freqüentando curso
em estabelecimento de ensino militar.
Art. 17. A exoneração e a reversão
implicam movimentação.
§ 1" O militar exonerado
aguardará movimentação na situação de
adido fi, O'M de origem e, como adido
à QM a que estiver vinculado. aquele
que reverter.
§ 2° Não se aplica esta disposição
quando das exceções previstas no. § 3°
do artigo 5°.
Art. 18. Após a conclusão de curso,
o militar deverá servir em OM que
permita a aplicação dos conhecímentcs
e a consolidação da experiência adquí..
rida.
§ 10 A movimentação
decorrente
obedecerá ao critério de escolha na
ordem de merecimento intelectual estabelecida pela classificação de final
de curso e a critério do órgão movimentador, quando não existir essa.
classificação.
§ 2° São vedadas as classífícações
em estabelecimentos de ensino e a
nomeação para funções; de instrutor,
professor ou monitor.
§ 3° Se, por motivos excepcionais,
não puder o militar cumprir, imediatamente após a conclusão do curso, o
disposto neste artigo, será classificado
na OM escolhida pelo cntério de
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merecimento intelectual. tão logo cessem aqueles motivos.
Art. 19. O militar que se afastar
de uma aM para frequentar curso de
duração igualou inferior a f) (seis)
meses, permanecerá no seu estado ete .
tívo, considerado "em destino" enquanto dela estiver afastado.
§ 1° Não se aplicara o disposto
neste artigo se, devido a prescrição
regulamentar ou a falta de função
ou de claro em que possa cumprir o
disposto no artigo anterior, não puder
militar retornar à sua OM. Neste
caso, ele será excluído do seu estado
efetivo, passará à condição de adido,
ficará "em destino" durante o curso,
e, após sua conclusão, será classificado em outra aM.
§ 2° Aos casos compreendidos no
parágrafo anterior, será aplicado o
disposto no § 1°, do artigo 18.
§ 3° O militar "em destino" para
fins de curso, ficará subordinado ao
Comandante da OM onde estiver freqüentando curso.
Art. 20. O militar adido ficará
subordinado ao Comandante da OM a
Que estiver vinculado.
1° O militar adido prestará ser-o
viço durante o tempo em que permanecer nessa situação, salvo quando a
adição for apenas para fIns de vencimentos e de registro de alterações.
§ 2° Quando ocorrer incompatibilidade hierárquica ou outra razão pertinente, o ato de adição regulará a
subordinação do oficial.
Art. 21. O militar passará à condição de adido nas seguintes situações:
a) para aguardar
solução de requerimento de demissão do serviço
ativo do Exército, de transferência
para a Reserva ou de processo de reforma;
b) ao ser nomeado ou
designado
para curso, cargo, missão ou ccnrlssão
no exterior;
c) ao passar à dísposção de organizações estranhas ao Ministério no
Exército;
d) ao ocorrer a situação
prevista
no § 1"", do artigo 19;
e)
ao entrar em licença de qualquer tipo, de duração superior a 3
(três) meses.
f) para aguardar classífícação necorrente de promoção;
[I)
para passar cargo ou encargo,
ao ser movimentado;

°
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h) ao passar a excedente, por alteração de QO;
i) quando houver determinação de
autoridade competente;
1) quando, na situação de agregado, permanecer vinculado a uma OM.
alo O militar que passar à condicão de adido por força da letra e,
ficará disponível para movimentação
a partir da data em que cessar essa
sttuaeão. independente de tempo de
efetivo serviço na OM ou guarnição
onde se encontrava no ato de adição.
§ 2" A adição será feita à QM em
que se encontra o militar,
exceto
no caso da letra b, quando será feita
ao órgão movímentador. ou à Secretaria Geral do Exército, quando se tratar de Oficial-General.
§ 3° Em caráter excepcional e por
determinação direta do Ministro do
Exército, o militar poderá ser colocado
na situação de adido como se efetivo
fosse a uma OM, sendo especificadas,
sempre que possível, as circunstâncias
ou a oportunidade que deverão fazer
cessar a adição.
Art. 22. Ao retornar de missão no
exterior, o militar deverá ser movimentado, em princípio, para OM em
que possa exercer função
na qual
aplique, de imediato, seus novos conhecimentos e experiências.
Art. 23. O preenchimento de claros em organizações militares de
guarnições especiais, será feito pelo
militar que estiver em uma das situações abaixo e na seguinte prioridade:
a)
com mais de 5 (cinco) anos de
afastamento da tropa;
b) com mais tampo de efetivo serviço em uma mesma guarnição;
~)
tenha servido somente em guarnições localizadas em capitais de Estado ou Capital Federal;
d) esteja servindo há mats tempo
naquelas capitais;
e) for o de menor precedência
hierárquica.
Art. 24. a prazo mínimo de efetivo
serviço em guarnição especial é de 18
(dezoito) meses para as de 1" categorfa e 24 (vinte e quatro) meses para
as de 2" categoria, observado o disposto no § 2°, do artigo 12.
§ 10 Cumprido este prazo mínimo,
o militar poderá ser movimentado. a
pedido seu, por necessidade do serviço,
para guarnição de sua escolha, desde
que haja vaga. No caso de inexistência de claro, poderá aguardar a
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abertura deste, em cuja ocupação terá
prioridade.
§ 2° O Ministro do Exército deü .

nírá as guarnições especiais, segundo
as categorias.
Art. 25. Não poderá ser movimentado para guarnição especial o militar:
a)
previsto para matrícula em curso e que, assim, possa interromper o

tempo mínimo para movimentação;
b) que esteja em Quadro de Aces50 para promoção, havendo futura
incompatibilidade funcional;
c) que já tenha servido em guarnição especial, salvo por determinação
do Ministro do Exército ou por solicitação do interessado, observado o interesse do serviço.
d) que possua menos de 1 (um)
ano de efetivo serviço na guarnição

em que se encontre.
Art. 26.

Ao ser publicado, em bole-

tim da OM, o ato de movimentação, o
militar deverá ser excluído do estado
efetivo da organização, permanecendo,
porém, adido à mesma, durante os
prazos regulamentares para passagem
de carga ou encargo, gozo de férias
- se for o caso - findos os quais
será desligado e entrará em trânsito.
§ 10 Se o militar movimentado só
tiver encargo a passar, seu Comandante atribuirá prazo nunca cuneríor
a 8 (oito) dias.
§ 20 Se, por ocasião da publicação
do ato de movimentação, o militar
estiver realizando serviço de justiça
ou serviço fora da sede de sua OM,
estiver em férias, dispensa de serviço,
licença, núpcias ou luto, o prazo sera
contado a partir de sua apresentação
à OM por término dessas atividades.
§ 30 O militar deverá gozar as férias a que tiver direito, em princípio,
na OM de origem.
Art. 27. Nenhuma autoridade poderá retardar as comunicações e publicações de atos de movimentação, tão
logo deles tome conhecimento por via
oficial.
Parágrafo único. O órgão movimentador comunicará, pelo meio mais
rápido, às autoridades que devam tomar conhecimento da movímentação
(GU e OM), as quais providenciarão
a imediata transcrição - para cumprimento dos prazos previstos neste
Regulamento - sem esperar a publicação no boletim do escalão superior.

Art. 28. O período de trânsito será
de até 30 (trinta) dias.
§ 10 O Ministro do Exército, de
acordo com a necessidade do serviço,
fixará o período de trânsito.
§ 20 O período
de trânsito tera
início no dia seguinte ao do desligamento do militar.
§ 30 O militar movimentado deverá
apresentar-se à OM de destino até 48
(quarenta e oito) horas após o último
dia do período de trânsito.
No caso da Amazônia, por motivo
de dificuldade de transporte, este prazo poderá ser considerado em relação
à apresentação ao CMA.
Art. 29 Se, por qualquer motivo, a
movimentação for retificada, nao será
concedido novo período de trânsito.
Se a movimentação for anulada ou
retificada para OM da mesma guarnição de origem, o trânsito será cancelado.
Art. 30. O militar em trânsito estará sujeito à jurisdição disciplinar do
Comandante de Exército, de Area ou
de guarnição em cujo território se encontrar.
Parágrafo único. No caso de incompatibilidade hierárquica, essa jurisdição competirá ao escalão superior.
Art. 31. Se o militar movimentado
não puder seguir destino durante u
trânsito, a autoridade a que estiver
subordinado comunicará o fato e seus
motivos, pelo meio mais rápido, à OIv1
de destino e à autoridade que o movimentou.
Art. 32. O militar que, durante o
trânsito, em curso de viagem ou não,
tiver problema de saúde, pessoal ou
de dependente, participará o fato à
autoridade militar mais próxima.
§ 10 Essa autoridade providenciará
a baixa do militar ou de seu dependente a hospital ou enfermaria, bem
como a competente inspeção de saúde .
§ 20 O militar retomará seu período
de trânsito, sem qualquer acréscimo
de tempo, logo que for julgado em
condições de viajar ou concluir LTS
que lhe tenha sido concedida em função de problema de saúde de que trata
este artigo.
Art. 33. Ao militar movimentado
com mudança de residência, será concedido período de instalação na guarnição de destino.
§ 10 O período de Instalação será
de 10 (dez) dias para o militar acom-
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panhado de família e de 4 (quatro)
dias quando só, podendo o militar
desistir, total ou parcialmente, fie tal
período.
S 2° O inicio do período de instalação deverá ocorrer até 30 (trinta) dias
após sua apresentação na QM.
Art. 34. O militar em trânsito ou
Instalação não é considerado em
função.
CAPITULQ

[V

Normas referentes a Oficial
Art. 35. A movimentação de oficiais deve assegurar-lhes, no exeqüível vivência profissional de amoito
nacional.
Art. 36. O prazo mínimo de efetivo
serviço na mesma guarnrçào, para fins
de movimentação por necessidade do
serviço, será de 2 (dois) anos.
§ 1° A movimentação por .necessidade do serviço poderá ser retta dentro de uma mesma guarrríçâo, desde
que o oficial esteja há mais de 1 (um)
ano na mesma aM.
§ 2° O não
cumprimento desses
prazos, além dos casos constantes do
§ 2" do artigo 12,
poderá ocorrer
quando a movímentação sobrevier de
nomeação ou exoneraçao de cargos de
Comando, Chefia. oU; Direção de OM,
Chefe de Estado-Maíor, Chefe de Gabinete, Assistente-Secretário, Ajudante-de-Ordens, Instrutor ou Professor
em comissão.
Art 37. O oficial só poderá solicitar movimentação por interesse próprio, se possuir: mais de 1 (um) ano
de efetivo serviço na OM em que se
encontre.
Art. 38. A movimentação para o
Quadro Suplementar é permitida a
Oficial Superior, Capitão elo Tenente,
consideradas as seguintes condíçôes:
a) não estar relacionado para matrícula em cursos ou escolas, em turma
efetiva ou suplementar;
b) não ser concludente de qualquer
curso;
C)
ter cumprido a exigência prevista no artigo 18, deste Regulamento;
d) não estar em Quadro de Acesso
para promoção, salvo quando puder
permanecer no cargo depois de promovido;
e) haver permanecido no Quadro
Ordinário pelo prazo mínimo de 1 (um)
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ano de efetivo serviço, se estiver retornando ao QS;
f) se Capitão ou 10 Tenente, possuir no mínimo 1 (um) ano de arregtmentação no posto.
Art. 39. O tempo máximo de permanência em QS é de 5 anos, exceto
para Tenente-Coronel e Coronel.
Art. 40. A nomeação para o excrcicio de função de Ajudante-de-Ordens será feita, por indicação do
General interessado, ao DGP, considerada as seguintes condições:
al ser Capitão de Arma, quando se
tratar de General oriundo de Arma,
neste caso, a função de Ajudante-deOrdens será considerada de QSG;
b) ser Capitão de Serviço, no caso
de General oriundo de serviço;
c) não ser concludente de qualquer
curso;
d) não se encontrar há mais de 4
(quatro) anos na guarnição para a
qual esteja nomeado o General;
e) se Capitão das Armas, possuir,
no mínimo, 1 (um) ano de arregimentação no posto e não estar afastado
da tropa há mais de 4 (quatro) anos,
considerado o tempo passado come
Tenente.
Art. 41. O tempo máximo para o
exercício do cargo de Ajudante-deOrdens será de 3 (três) anos.
Parágrafo único. Nenhum oficial
poderá exercer o cargo de Ajudantede-Ordens mais de uma vez, mesmo
que não haja completado o período
de 3 (três) anos em uma primeira
nomeação.
Art. 42. O Ajudante-de-Ordens
será exonerado:
a) por ter atingido 3 (três) anos
na função;
b) por motivo
de matrícula em
qualquer curso ou estabelecimento de
ensino.
c) por motivo de promoção;
d) se dispensado pelo General t),
que estiver servindo;
e) se o General a que estiver servindo for nomeado para comissão no
exterior - de natureza permanente,
comissão civil, ou for designado para
fazer curso de duração superior a 6
(seis) meses.
Art. 43. Não se aplicam aos Ajudantes-de-Ordens do Presidente e do
Vice-Presidente da República as pres-
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crrçoes constantes dos artigos 40, 41 e
42, deste Regulamento.
Art. 44. Nenhum oficial
poderá
servir por mais de 10 (dez) anos
consecutivos na mesma guarnição.
§ 1° O tempo de efetivo serviço,
prestado em outra guarnição, inferior
a 1 (um) ano, não interrompe a contagem do prazo
estabelecido neste
artigo.
§ 2° O oficial que
completar 10
(dez) anos, consecutivos na mesma
guarnição, deverá ser movimentado
para a jurisdição de outro Exército
ou Comando Militar de Area.
â
3° Em casos especiais, o Ministro do Exército poderá prorrogar, a
seu critério, o prazo previsto neste
artigo.
Art. 45. A nomeação, recondução
B exoneração de Instrutores e Professores em comissão, observarão o disposto neste Regulamento e em legislação específica.
§ }O A nomeação e a recondução
serão por prazos fixados pelo órgão
movimentador .
§ 2° O Instrutor e c Professor em
comissão não poderão ser exonerados
antes de completado o prazo de nomeação ou recondução, exceto nos
seguintes casos:
a)
por motivo de saúde;
b) para atendimento do previsto
no número 7, do artigo 4°;
c) por deficiência no exercício da
função;
d) por matrícula em curso uo país
ou no exterior;
e) por motivo de promoção, ee sobrevier íncompatlbilídade hierárquica;
j) em virtude de
nomeação para
outro cargo, por ato presidencial ou
ministerial;
g) por absoluta
conveníênola do
serviço.
§ 30 O oficial exonerado pelo motivo da letra c, do parágrafo anterior.
não poderá mais ser nomeado para
função de Instrutor ou Professor em
comissão.
Art. 46. A publicação do ato de
movimentação de Oficial que estiver
no exercício de função de Comandante, bem como de . nomeação de seü
substituto, só poderá ser feita mediante autorização do escalão superior.
O Comandante permanecerá no exercício da função, sem passar à condi ~

ção de adido à sua OM. até a data
fixada pelo escalão superior para a.
passagem do comando e conseqüente
desligamento.
Art. 47. Nos casos de movimentação e conseqüente desligamento de
oficial pertencente ao Serviço de
Saúde. quando for ele o único na OM,
poderão os Comandantes de Exército
e de Comando Militar de Arca, em
caráter excepcional, designar o cespectivo substituto temporário, dentre os
oficiais do mesmo Quadro sob seu
Comando, até a apresentação do substituto efetivo.
Art. 48. No caso da OM dispor
apenas de um Oficial do Quadro de
Intendência, o Comandante designará
um oficial da OM para substitui-lo
temporariamente, de forma a possibilitar o desligamento do substituído
dentro dos prazos regulamentares.
Art. 49. Além do previsto no arttgo 25 deste Regulamento, não ooderá
ser movimentado para guarnição especial o oficial que:
a) tenha menos de 2 (dois) anos
de concludente de escola de formação:
b) esteja exercendo função de Ajudante-de-Ordens;
c) esteja exercendo função de Instrutor ou Professor em comissão.
Art. 50. Ao concluir o curso da
ECEME ou do lME. o oficial deverá,
obrigatoriamente, ser classificado nas
OM de menor escalão em que possa
aplicar os conhecimentos e experiências adquiridos.
Parágrafo único. Somente após
servir nessas OM (Brigadas. Divisões,
Regiões, Parques, Arsenais) pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, poderá um
oficial de Estado-Maior ou Engenheiro Militar ser movimentado para OM
de escalão ou de nível superior, como
Exército, Departamento· e EstadoMaior do Exército.
Art. 51. A movimentação de oficiais dos QOA e QOE, de quadros em
extinção, dos Capelães Militares e de
outros quadros complementares de
oficiais que venham a ser criados,
reger-se-á por este Regulamento,
observadas as disposições de suas legislações especificas.
Art. 52. Em seu ingresso no QOA
e no QOE, o oficial deverá ser movimentado da OM em que servia quando praça.

ATOS
CAPiTULO V

Normas Referentes a Praças
Art. 53. A movimentação de Sub-tenentes e Sargentos deve assegurarlhes, no exeqüível,
vivência nroüs .
.síonal de âmbito regional, considerada
.em termos de área de Exército ou de
Comando Militar.
_ Art. 54. O prazo mínimo 18 efe-tivo serviço, na mesma guarnição,
para fins de movimentação por neces.sidade do serviço, será
de 3 (três)
anos.
S 1° A movimentação por necessidade do serviço poderá ser feita den-tro de uma mesma guarnição, desde
que a praça esteja há mais de 1 (um)
ano na mesma OM.
§ 2 0 Excetuam-se desses prazos os
constantes do § 2°, do artigo 12, e
quando decorrer de nomeação I)U exoneração de cargo de Monitor, Inspetor
de Alunos ou Instrutor de Tiro-deGuerra.
Art. 55. A praça poderá solicitar
movimentação por interesse próprio se
possuir mais de 2 (dois) anos de efe-.
tívo serviço na OM em que se encon
tre, salvo se estiver servindo em guarnição especial.
Art. 56. A nomeação, recondução
e exoneração de Monitores, Inspetores
de Alunos e Instrutores de 'I'íros-deGuerra, observarão o disposto neste
Regulamento e em legislação especifica.
§ 1° A nomeação e a recondução
serão por prazos fixados pelo órgão
rnovímentador.
§ 2 O Monitor, o Inspetor de Alunos e o Instrutor de Tiro-de-Guerra
não poderão ser exonerados antes de
completado o prazo de nomeaçao ou
recondução, exceto nos mesmos ca30S
"previstos no § 2°, do artigo 45.
§ 3° O disposto no § 3°, do artigo
45, também é válido em relação a
Monitor, Inspetor de Alunos e Instrutor de Tiro-de-Guerra.
Art. 57. Na movimentação de praça para guarnição especial, além das
restrições constantes do artigo) 25,
também não deverão ser considerados
a) o 3° Sargento, concludente de
curso de formação, cuja OM de origem
não esteja em guarnição especial.
b) o Monitor, o Inspetor de Alunos
e o Instrutor de Tiro-de-Guerra.
Art. 58. É vedada a movimentação,
para guarnição não especial, de pra0
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ças reengajadas com amparo em I.. . gislação atinente às guarnições especiais.
antes de completado o prazo de 15
(quinze) anos de efetivo serviço nessa s guarnições.
Parágrafo único. A praça cuja OM
de origem está situada em guarnição
especial. poderá adquirir amparo para
permanência em
serviço ativo, sem
restrtcóes futuras quanto à movimentação, uma vez satisfeitas as condlcões
estabelecidas, em caráter geral, para
militares de mesmos grau hierárqutco
e qualificação, que não servem em
guarnição especial.
Art. 59. As movimentações de subtenentes e sargentos, da atrtbuíção dos
Comandantes de Exército e Comandos
Militares de Area, dependerão de prévio empenho de claro a ser solicitado
ao DGP e, uma vez efetivadas, deverão ser comunicadas àquele Depar .
tamento .
Art. 60. A movimentação de praças de quadros ou qualificações em
extinção reger-se-á por este Regulamento. observa-das as díspostçõcs de
legislação especifica.
TíTULO 111

Atritnuções
CAPíTULO

VI

Da Competência para
Movimentação
Art. 61. A movimentação doe militares é da competência:
1) Do Presidente da República
a)
Oficiais-Generais;
b) Oficiais Superiores, para desempenho de cargos privativos de OficiaisGenerais;
c) Oficiais do Gabinete Militar da
Presidência da República, do Gabinete da Vice-Presidência da República
e de órgão diretamente subord.nado
à Presidência da República;
d)
Adidos do Exército;
e)
Oficiais e praças para missões
permanentes no exterior.
2)
Do Ministro do Exército
a) Oficiais Superiores para o desempenho dos cargos de Comandante.
Chefe ou Diretor de OM, previstos
para Coronel ou Tenente-Coronel;
b) Oficiais do Gabinete do Ministro:
C)
Oficiais e praças para cursos,
comissões ou missões no exterior. não
compreendidos no número 1 deste
artigo;
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d) Oficiais e praças à disposição de
organizações situadas fora do Ministério do Exército, não compreendidos

no número 1 deste artigo.
3)

Do Chefe do Estado-Maior do
Exército
Oficiais do Quadro do Estado-

Maior da Ativa.
4)

Do Chefe do Departamento Ge-

ral do Pessoal
a)

Oficiais não compreendtdos mos

itens 1, 2 e 3 deste artigo, tnclueive
os professores permanentes do Magistério Militar e os capelães militares;
t» Praças em geral, exceto TIvE
casos de competência específica estabelecida neste artigo.
5) Dos Comandantes de Exército e
Comandantes Militares de Arca
Praças, entre as OM subordiuauas
ao respectivo Comando.
6) Dos Comandantes de QM
-

Oficiais e praças, no âmbito de

suas üM.
§ 1') A competência para exonerar
é da autoridade nomeante.
§ 2° A competência para movimentação atribuída às autoridades especificadas nos números 4 e 5, deste artigo, só poderá ser delegada com autorização do Ministro do Exército.
§ 3° A Diretoria de Movimentação
é o órgão específico do Departamento
Geral do Pessoal para a eíetívação
das movimentações e dos atos decorrentes previstos neste Regulamente,
da responsabilidade daquele Departamenta.
Art. 62. "É responsabilidade
do
Chefe do Estado-Maior do Exército,
do Chefe do Departamento Geral do
Pessoal, dos Comandantes de Exército
e Comandantes Militares de Area tomar providências, em tempo oportuno,
para a movimentação de militares,
dentro de sua competência, a fim de
atender às exigências previstas na leg.slação vigente, para qualquer fim.
Art. 63. A movimentação de militar exonerado, assim como
do que
reverter, é da competência do Chefe
do Estado-Maior do Exército - qua.ndo se tratar de oficiais do QEMA e do Chefe do DGP - nos demais
casos - salvo quando efetivada por
autoridade superior.
Art. 64. A inclusão, exclusão ou
transferência de oficiais ào Quadro
Ordinário, do Quadro Suplementar e
do Quadro de Engenheiros Militares,

são atos administrativos da competência do Chefe do DGF, decorrentes
de movimentação que acarrete mudança na natureza da função exercida,
§ 1° Os atos
mencionados neste
artigo, referentes a oficiais do Quadro
de Estado-Maior da Ativa, são da
competência do Chefe do EME.
§ 2° Os atos administrativos citados
neste artigo serão referidos às datas
de assunção de cargo ou desligamento.
Art. 65. Cabe às autoridades referidas nos números 2, 3, 4 e 5, do
artigo 61, exercer controle dos prazos
decorridos entre as datas de desligamento f\ apresentação à OM de destino,
TíTULO IV
Outras Disposições

cAPíTULo VII
Prescrições Diversas
Art. 66. Os efetivos das OM para
os efeitos deste Regulamento. são os
estabelecidos nos Quadros de Organização ou de Distribuição.
Art. 67. As movimentações serão
realizadas dentro dos créditos orçamentários próprios e em obedtêncía
a planos elaborados pelas autoridades
competentes para movimentar, segundo prescrições estabelecidas pelo Ministro do Exército.
Art. 68. As oportunidades para
movimentações deverão corresponder
às épocas de promoções, mesmo que
referentes a militares que não tenham
sido promovidos.
Parágrafo único. Excetuam-se desta prescrição as movimentações resultantes de:
a) ordem do Ministro do Exército;
b) nomeação ou exoneração de
Comandante;
c) nomeação ou exoneração de
Chefe de Estado-Maior e Chefe de
Gabinete.
d) nomeação e exoneração de Ajudante-de-Ordens;
e) reversão;
j) término ou interrupção de licença, comissão ou curso em estabelecimento de ensino militar;
g) atendimento
do disposto ne
número 7, do artigo 4°;
h) matrícula em
estabelecimento
de ensino, quando for o caso de movimentação;
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i) motivo de saúde, do militar ou
de dependente, devidamente comprovado;
j) criação ou extinção de OM, ou
transferência de sua sede.
Art. 69. Somente por imperioso
motivo de necessidade do serviço, ou
de saúde - do militar ou do dependente - poderá ser anulado ou retificado o ato de movimentação.
Art. 70. O Ministro do Exército
fixará a política de prioridades para
preenchimento de claros.
AI't. 71. Os prazos de efetivo serviço (permanência) em OM, guarnição ou Quadro, para fins deste Regulamento, serão contados entre as
datas de apresentação, pronto para o
serviço e de desligamento, observadas
as prescrições referentes a Interrrupções (afastamentos).
§ 10 Não será interrompida a contagem do tempo de efetivo serviço a
que se refere este artigo, nos seguintes casos de afastamento:
a)
serviço de justiça:
b) férias;
c) núpcias;
d) luto;
e) dispensa de serviço.
/) baixa a enfermaria ou hospital;
g)
afastamento decorrente de imposição do serviço, desde que determinado ou autorizado por escalão
superior à OM do militar .
§ 20 Afastamento inferior a 1 (um)
ano não interrompe a contagem do
tempo de efetivo serviço em QS.
§ 30 O tempo passado pelo militar
na situação de agregado, qualquer que
seja a sua duração, não será computado como de permanência na guarnição, exceto aquele passado como
agregado no exercício de cargo ou
comissão militar e na situação de
aluno ou estagiário de curso nas Forças Armadas,
Art. 72. O Ministro do Exército
baixará instruções destinadas a regular pormenores de aplicação deste
Regulamento.

DECRETO N° 75.911 -

DE

25

DE

JUNHO DE 1975

Fixa a lotação dos Adidos e Adí1LntoS
de Adidos Militares nmto às representações diplomáticas no exterior
e dá outras providências,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, inciso UI, da Constituição,
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e em face do que dispõe o Decrete-lei
n" 9,825, de 10 de setembro de 194G
e da Lei n- 437, de 16 de outubro de
1948.
DECRETA:

Art. 10 O Brasil manterá, junte à
sua representação diplomática nos
países abaixo enunciados, militares de
suas Forças Armadas como Adidos e
Adjuntos de Adidos Militares credenciados, de acordo com a seguinte
discriminação:
a)
Argentina, Bolívia, Chile, França. Paraguai e Peru - um Oficial
Superior da Marinha, um do Exercito
e um da. Aeronáutica, respectivamente
como Adidos Naval,
do Exército e
Aeronáutica;
b) Estados Unidos da América um, Oficial-General da Marinha, um
do Exército e um da Aeronáutica, do
PORt.O de Contra-Almirante ou equlvalente, respectivamente, como Adido
Naval, do Exército e Aeronáutico;
C) Inglaterra um Oficial S11perior da Marinha, como Adido Naval
e do Exército e um Oficial Sunerior
da Aeronáutica, como Adido Aeronáutico:
d) Venezuela. - um Oficial Superior do Exért-i to, como Adido ~o
Exército e Naval, bem como um Ofíeial Superior da Aeronautlca, como
Adido Aeronáutico;
e)
Portugal e Senegal - um Oficial Superior da Marinha, como Adicto
Naval e Aeronáutico e um Oficial Superior do Exército, como Adido do
Exército;
f) Colômbia,
Egito, Equador, Ira,
Israel, México e República Federal da
Alemanha - um Oficial Superior do
Exército, como Adido das Forças Armadas;
g) Japão um Oficial Superior
da Marinha, como Adido das Forças
Armadas;
h) Panamá. - um Oficial Superior
da Aeronáutica, corno Adido das Forças Armadas;
i) Itália e Uruguai um Oficial
Superior do Exército, como Adido do
Exército, e um Oficial Superior da
Aeronáutica, como Adido Aeronáutico.
§ 10 Os Adidos Navais na Argentina e em Portugal ficam também
credenciados junto aos Governos do
Uruguai e Espanha, respsctlvamente ,

318
§

ATO';;

2° O Adido Naval

DO PODER EXECUTIVO

na França

fica também credenciado junto aos
Governos da Holanda e Itália.
~

3° Os Adidos Naval, do Exército

e da Aeronáutica nos Estados Unidos
da América, exercerão, cumulativamente, as funções de Delegado do
Brasil na Junta Interamertcana de
Defesa e de Membro da Comíssào Mis-

ta de Defesa Brasil - Estados Unidos.

§ 4° Os Adidos referidos no parágrafo anterior disporão, cada um. de
2 (dois) Adjuntos, Oficiais Superiores,

sendo que um deles acumulará o cargo de Chefe da

Comissão

5° Os Adidos Naval,

Brasília, 26 de junho de 1975;
da Independência e 87." dar.
República.

154.°

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
J. Araripe Macedo
Antônio Jorge Correa

DECRETO

do Exército

e Aeronáutico nos Estados Unidos da

América, ficam também credenciados

junto ao Governo do Canadá.
§ 6° Os Adidos Naval e Aeronáutico na Inglaterra, ficam também
credenciados junto aos Governos da
Suécia e da Noruega.
§ 7° O Adido das Forças Armadas
no Japão, fica também credenciado
junto ao Governo da República da
Coréia.
§ 8° O Adido Naval no
Senegal
fica também credenciado junto aos
Governos da Guíné e Guíné Bissau.
§ 9° O Adido do Exército no Senegal, fica também credenciado junto
aos Governos da Guíné, Mali e Mauritânia.
§ 10. O Adido
do Exército na.
França, fica também credenciado
junto ao Governo da Bélgica.
§ 11. O Adido
Aeronáutico credenciado no Peru, acumulará as funções de Chefe do posto do Correio
Aéreo Nacional existente naquele
País.
Art. 2° Os cargos de Adjuntos de
Adido Militar, não previstos DO presente Decreto, serão preenchidos de
conformidade com legislação especifica.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogados os Decretos números 53.937,
de 29 de maio de 1964; 54.383. de 6 de
outubro de 1964. 64.490, de 12 de maio
de 1969; 65.582, de 21 de outubro de
1969; 70.159, de 17 de fevereiro de
1972; 74.174, de 11 de junho de 1974;
74.624, de 26 de setembro de 1974;

N°

75.912 - DE 26 DE:
1975

.JUNHO DE

que sua

respectiva Força Armada mantém em
Washington.
~

75.669, de 28 de abril de 1975; e demais disposições em contrário.

Revoga o § 3°, do artigo 1°, do Decreto"
n° 73.299, de 12 de dezembro de 1973i
que fixa os preços mínimos líquidos
básicos para financiamento ou aquisição de algodão em pluma, umen_
doim em casca, arroz, farinha de
mandioca, jeijão, çerçelim, gi-l"ass02,
muno, soja e servo. da safra âe1974/1975, produzidos nos netoaoe.
do
Amazonas, Pará, Maranh'ão;.
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte;
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, parte do Estado da· Bahia e
nos Territórios do Amapá e Roraima.

o "Presidente

da República,

usando da atribuição que lhe contereo artigo 81, item IH, da Constituição..
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n- 79, de 19 de dezembro de'
1966,
DECRETA:

Art. 10 Fica revogado o § 3°, do
artigo 1°, do Decreto n- 73.299, de 12de dezembro de 1973.
Art. 20 Este Decreto entrará em,
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 26 de junho de 1975;"
154.0 da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
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DECRETO N.O 75.913 JUNHO DE

DE

26 DE

1975

outorga concessão à Televisão Arapuan S. A ., para estabelecer uma
estação de radiodijusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
·0 artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a" da
Constituição. e tendo em vista o que
consta do Processo MO n.v 4.985-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Televisão
Arapuan S. A., nos termos do artigo
28 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão aprovado pelo Decreto
n." 52.795, de 31 de outubro de 1963,
concessão para estabelecer uma estaDECRETO N'! 75.911 -
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ção de radiodifusão de sons e imagens
(televisãoj , na Cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba. Soem direito de exclusividade. utilizando o canal 7 +
(sete mais).
parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas GOm o presente e
deverá ser assinado dentro ce 60 (sessenta) dias. a contar da publicaçãodeste no Diario Oficial da União, sob
pena de se tornar nulo. de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicaç-ão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1973;
154.° do. Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISf!L

Euclides Quandt de Oliveira
DE

27 DE JUNHO DE 1975

Altera o ANEXO I do Decreto 16 75.557, de 3 de abril de 1975, que dispõe
sobre a tnmetcrmação de caroae em comissão e funções gratificadas
em junções ínteçramtes das Categorias Direção Intermediária e Assisténciá tntermeasana do Grupo - Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Hospital dos Servidores do Estado H8E.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o dispostc nos artigos 89 e 9("'- da Lei no 5.645, de
10 de dezembro de 1970,
DECRETA:

Art. Iv Pica retificado, na forma da tabela anexa, o ANEXO I doDecreto nv 75.fi57, de 3 de abril de 1975, que dispõe sobre a transformaçãode cargos em comissão e fUllÇÓ<"1, gratificadas em funções integrantes das
Categorias Direção Intermedtáría e Assistência Intermediária do Grupo
- Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente de HOISpital dos Servidores do Estado - HSE.
Art. 29 Na apücaçãc deste Decreto serão observadas as disposições.
constantes do Decreto 11(' 75.557, de 3 de abril de 1975.
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
revogadas as disposições em contráríc,
Brasília, 27 de junho de 1975; 1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO

GEISEL

L. G. do Naeci-netito '2 Silva
ioa« Púui.o dos Reis veucso
--O anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de·
3D-6-75.
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N.O

75.915 -
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27

DE

JUNHO DE 1975

tenta milhões, oitenta mil, setecentos
e doze cruzeiros e sessenta e seis centavos) , o valor do capital inicial da

Retifica o icior do capital inicial da
Empresa Brasileira: de Correios e
Telégrafos - ECT.

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item r rt, da Constituição
e de conformidade com o disposto no
artigo 2° do Decreto D:' 72.896, de 9
de outubro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica retificado para
.
Cr$ 470.080.712,66 (quatrocentos e se,

Empresa Brasileira de Correios e Te-

légrafos -

ECT, estabelecido no artigo

5.° do Estatuto aprovado pelo Decreto
n.v 72.897, de 9 de outubro de 1973.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da

República.

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

APENSO
No «Apenso dos volnmes da Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no «Diário Ofícíal» até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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DECRETO N9 75.180 - DE 31
DEZEMBRO DE 1974

DE

Outorga à Prefeitura Municipal de
São Roque de Minas concessão para
aproveitamento hidrelétrico, no Estado de Minas Gerais.

(Publicado no Diário O jioial de 2
de janeiro de 1975).
Retificação

Na página 4,

2~

coluna,

Onde se lê:
Decreto nv 15.180 zembro de 1974

de 31 de de-

Leia-se:
Decreto nv 75.180 - de 31 de dezembro de 1974
A seguir, no artigo 6'.'

Onde se lê:
. '. revogadas as (ilegível) em concontrário.

Leia-se:
. .. revogadas
contrário.

as

disposições em

DECRETO N9 75.391 - DE 18 DE FEVEREIRO DE 1975
Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adiciona1 do Ajuste de Com
plementação n9 20, sobre produtos da Indústria de Matérias Corantes
Pigmentos, concluído entre Brasil, Argentina, Chile e México.

e

(Publicado no Diário Oficial de 21 de fevereiro de 1975)
RETIFICAÇÃO
Na página 2138,
Onde se

lê~

C.I. Amarelo ácido 123

Concessão vigente

BR

C LI

- -

2

- - -

E

-

-

E

BR

C LI

-

-

2

-

- -

E

-

-

E

C LI

KB

-

-

2

3

- - -

-

E

até 3l/XII/l975

Leia-se:
C.I. Amarelo ácido 123

ME

Concessão vigente

até 31/XII/1975
C.I. Amarelo ao áci

do 123.
Concessão
vigente até 31/XIII
1975

Onde se lê:

2

1
32.05.1.99

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

ME

C

LI

KB

-

-

2

3

- 1-

-

-

E

BR

C

LI

-

-

2

-

-

- E

-

-

E

(corrt , )

16
C.I.Amarelo ao
ácido 128.
Concessão vigen
te até 3l/xrrr
1975

Leia-se:
C.I. Amarelo ácido 128

32.05.1. 99

Concessão v i.gen

te até 31/xrrT
1975

.

ME

C

LI

KB

-

-

2

3

- - I

-

E

C.I. Amarelo ao
ácido 128.
Concessão vigen
te até 3l/xrrr
1975
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DECRETO Nv 75.480 MARÇO

DE 17 DE

DECRETO

Gerais S. A. - CEMIG, concessão
para distribuir energia elétrica no
Bettuio de Mina Gerais.

(Publicado no Diário Oficial de 18
de março de 1975).
Retificação

Na página 3 .209,
assinaturas,

2~

N9

MARÇO

Transfere do Departamento. de Aguas
Energia Elétrica de Minas Gerais,
para a Centrais Elétricas de Minas

coluna, nas

75.510 -

DE

19

D~

DE 1975

Estabelece as normas para a fixaçâo
de tarijas incidentes sobre o uso da
água nos -prcietos de irrigação e dá
outras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da .JOllStituição, tendo em vista a necessidade
de estabelecer normas para a fixação
de tarifas incidentes sobre o uso de
água nos projetos de trrtzacão Implementados pelos órgãos públicos,
DECRETA:

Onde se lê:
Shigeaki Ueki

Leia-se:
ERNESTO GEISEL

Shíqealci Ueki

DECRETO N'? 75.482 MARÇO

Os projetos de irrigação
contemplados com recursos públicos
federais serão:
I de responsabilidade total do
Poder Público, quando estruturados
com base no lote agrícola familiar e
no lote de pequena empresa;
II de responsabilidade parcial
do Poder Público, quan ío envolverem
a participação das médias e grandes
empresas.
§ 19 Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se projeto de
ârrtgaçâo o conjunto de atividades de
planejamento, administração, execução, operação e manutenção, vlsando ao aproveitamento agrícola dos recursos de água e solo em determinada área.
§ 29 _ Os tamanhos dos lotes familiares, para pequena, média e grande empresas, serão definidos: pelos, órgãos federais que desenvolvem programas de irrigação, observada a legislação existente.
Art. 2Q O Governo Federal será
representado nas atividades de aprcveitamento agrícola dos recursos de
água e solo pelos órgã .s federais que
desenvolvem programas de irrigação.
com competência própria, respeitada
a legislação em vigor, particularmente o Código de Aguas e legislação correlata.
Parágrafo único. Os Mínístérios do
Interior e das Minas e Energia estudarão em conjunto a utilização da
água em projetos de irrigação nos
casos de seu uso também para energia
elétrica.
Al't. 19

ERNESTO GEISI

DE

DE

17

DE

1975

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, áreas de várzeas
abrangidas pelo Projeto de Emergência do Baixo São Francisco, si..,
tuadas em Municípios do Baixo São
Francisco. nos Estados de Al.agoas
e Sergipe.

(Publicado no Diário Oficial de 18
de março de 1975).
.
Retificação

Na página
Ementa,

('~)

DE 1975

3.211, 111 coluna

na

Onde se lê:
. .. projeto de Energia do Baixo
São Francisco
Leia-se:
... Projeto de Emergência do Baixo
São Francisco ...

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 39 Aos órgãos federais que
desenvolvem programas de irrigação
compete:
I - receber dos usuários das obras
de infra-estrutura geral f' de uso comum dos projetos de irrigação os pagamentos referentes à tarifa d'água;
II - propor anualmente ao Ministro de Estado do Interior os valores
a serem atríhuídos aos parâmetros de
fixação da tarifa d'água, para cada
projeto de irrigação.
In - delegar a outras instituições
públicas, no todo ou em parte, suas
atribuições de planejar, edmtntstrer,
executar, operar e mante.c os projetos
de irrigação.
Art. 4Q As aplicações de recursos
públicos nos projetos de irrigação sob
responsabilidade total do Poder PÚblico, compreenderão:
I - as obras de infra-estrutura geral e de uso comum;
11 - as obras de benfeitorias internas ao lote agrícola familiar e ao
lote de pequena empresa.
§ 19 Entendem-se como obras
de infra-estrutura geral e ôe uso comum, entre outras, estradas, energia
elétrica, comunicações, saneamento
geral, barragens, tomada de água, canais e drenas principais, prédios de
administração. equipamentos sociais e
urbanos.
§ 29 - Entendem-se como obras de
benfeitorias internas à propriedade
agrícola, entre outras, desmatamento,
sistematização, canais ... drenas parcelares, habitações, estábulos e obras
similares de utilização individual da
propriedade.
Art. 59 O usuário dos projetos de
irrigação, adquirente de lote agrícola
familiar e de lote de pequena empresa, amortizará as aplicações de recursos públicos em benfeitorias íuternas, bem COmo o valor da terra,
no prazo de até 25 (vinte e cinco)
anos, inclusive até 5 (cinco) anos de
carência.
Art. 69 Nos projetos de responsabilidade parcial do Pode-e Público, as
benfeitorias internas serão de responsabilidade exclusiva de seus propríetáríos.
Parágrafo único. Os investimentos
em benfeitorias internas a serem realizados pelas médias o' grandes empresas poderão ser financiados atee-
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vés de linhas de crédito especiais,
existentes ou a serem estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 79 As obras de ínfra-esbrutura
geral e de uso comum de que trata
o artigo 49 deste Decreto serão de
propriedade do GOverno Federal, rcpresentado pelos órgãos federais que
desenvolvem programas de irrigação.
Art. 89 As tarifas incidentes 050bre o uso de água nas projetos de
irrigação de que trata este Decreto
serão compostas pela adição:
I de parcela correspondente a
sua utilização calculada com base no
valor atualizado das obras de jnf-aestrutura geral e de uso comum;
11 - de parcela correspondente ao
valor das despesas anuais de admtnistração, operação e manutenção do
projeto.
19 - A parcela a que se refere
o ítem I deste artigo será calculada,
por projeto, em cruzeiros para cada
hectare de área Irrígável do usuário.
§ 2.° - A parcela a que se refere o
item n deste artigo será calculada,
por projeto, em cruseír.> para cada
mil metros cúbicos de água fornecida.
ao usuário.
§ 3Q Para efeito de pagamento
das tarifas referidas ne stc artigo, o
valor mínimo do consumo anual de
cada usuário será equivalente a 30 %
(trinta por cento) do consumo uormal, por usuário, previsto URra cada.
etapa do projeto.
§ 49 - E' da competência do Ministro de Estado do Interior a fixação para cada projete CC irrigação,
das tarifas de que trata este artigo,
devendo considerar a capacidade de
pagamento do projeto, parbícularmente em sua fase de maturação,
bem como as características da sua
estrutura de produção.
§ 59 - O Ministério das Minas e
Energia, através o Departamento Nacional de éguas e Energia Elétrica,
deverá fornecer os elemen tos -te sua
competêncía para a fixação das tarifas.
Art. 9Q OS recursos prevenlentes
da arrecadação das tarifas d'água
constituirão receita própria do órgão
federal competente.
Parágrafo único. Caso o órgão federal competente venha a delegar ao
operação do projeto de irrigação, caê

ATOS
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Lerá à instituição outorgada o valor
obtido pela cobrança da tarifa iererente à parcela correspondente às
despesas anuais de administração,
operação e manutenção do projeto,
revertendo, ao órgão o-ttorgante, o
valo!' referente à parcela correspondente à utilização das obras de infra-estrutura geral e de use- comum.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de
1975;
154Çl da Independência
República.
ERNESTO

e

8'79

da

GEISEL

Mário Henrique 8imonsen
Alysson Paulinelli

Severo Façuruies Gomes
Shígeaki treta
João Paulo dos Reis
Mauricio Rangel Reis

DE

19

Leia-se:
. .. energia hidráulica no rio Ribeirão Alegre,

DECRETO N'? 75.532
MARço DE 1975

DE

26

DE

Dispõe sobre a unificação de órgãos
do Ministério da Fazenda sediados
nos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara e dá outras
providências.

(Publicado no Diário Ofjcial de 26
de março de 1975).

verzcsc

DECRETO N" 75.511 MARço DE 1975

Onde se lê:
'"
energia hidráulica do rio Ribeirão (ilegível)

Retificcçõo

DE

Aprova a incorporação da Companhia
Espírito Santo Meridional de Eletricidade pela Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. e dá outras
providências .

(Publicado no Diário Oficial de 20
de março de 1975).
Retificação

Na página 3.323, 4" coluna, no artigo 3"l.>,
DECRETO N." 75.540 -

Na página 3.609,
go 1\',

1~

coluna, no arti-

Onde se lê:
. .. Procuradoria da (ilegível) do
Ministério da Fazenda no Estado do
Rio de Janeiro.
Leia-se:
... Procuradoria da Fazenda Nacional e Delegacia do Ministério da Fazenda no Estado do Rio de Janeiro.
DE

31

DE MARÇO DE

1975

Altera os Anexos i, tt, 111 e V de Decreto n{J 75.357, de 6 de fevereiro de
1975, que dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para
categorias Funcionais do Quadro permanente da Universidade Federal
do Pará.

o Presidente da República,
usando da atrrbulçào que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos 8.0 e 9.0 da Lei n,v 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP n,s 1.419, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam retificados, na forma dos Anexos deste decreto, os
Anexos I, lI, lU e V do Decreto n.s 75.357, de 6 de fevereiro de 1975,
que dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos Outras Atividades de Nível Superior, código NS-900,
Serviços Auxiliares, código SA-800, Serviços .rurídícos; código SJ-l.I00, Outras Atividades de Nível Médio, código NM-:1.000, Artesanato, código ART700 e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código TP-1.200, do Quadro Permanente da Universidade Federal do Pará ..
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Art. 2.° Na aplicação deste decreto serão observadas, integralmente,
as disposições constantes do Decreto n.v 75.357, de 6 de fevereiro de 1975.
Art. 3." Esté Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março do 1975; 154.c da Independência e 87.° <ia
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga,
Joâo Paulo dos

R.ei~

Velloso

Os anexos mencionados no art. 1'1 foram publicados no D.a. de 2
de abril de 1975.
DECRETO N° 75.541 MARÇO DE 1975

DE

31

e tendo em vista o disposto no artigo 29, item I, da Lei nc 5.972, de
11 de dezembro de 1973.

lJE

promulga a convenção que Institui a
Organização Mundial da Proiníedatle Intelectual.

o

Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado. pelo Decreto Legislativo
(l.0 78. de
31 de outubro de 1974, a
Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (O:MPI) , concluída em Estocolmo, a 14 de julho de 1967;
E Havendo a referida Convenção
entrado em vigor, para o Brasil, a 20
de março de 1975;
Decreta que a Convenção, apensa
per cópia ao presente Decreto. seja
executada e cumprida tão Inteiramente como nela se contém.
Brasí.ia, 31 de março de 197:5·;
lfi4.o da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

âa

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.

de 2-4-75.

DECRETO N9 75.542 MARÇO DE 1975

DE

31

DE

Autoriza
o
registro, em nome da
União Federal,
dos imóveis que
menciona, situados em Manaus, Estado do Amazonas.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da Constituição,

DECRETA:

Art. 19

Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, dos imóveis situados no Município de Manaus,
Estado do Amazonas. ocupados nos
últimos vinte anos sem interrupção
nem oposição, pelo Ministério do
Exército, a seguir discriminados:
a) terreno situado na Praça D. Pedro TI, confrontando ao Norte com a
Rua Frei José dos Inocentes, medindo
48,60m, no rumo de 74Q 55' SE; ao
Sul, para onde faz frente com a Praça
D. Pedro II (Rua Bernardo Ramos).
medindo 49,17m, no rumo de 799 15'
NO; a Leste com o prédio do Arquivo Público ·do Estado, medindo
19,80rn, no rumo de 169 15' 80; e a
oeste com a Rua Gabriel 'Salgado,
medindo 23,OOm, no rumo de 15° 05'
NE, possuindo uma área de .. , .....
1. 067,43m2 (um mil e sessenta e sete
metros quadrados e quarenta e três
decímetros quadrados), e prédio nele
edificado. sob o nv 253, ocupado pela
Sede da 29().. CSM;
b> terreno situado no Igarapé da.
Castelhana, confrontando ao Norte
com o Igarapé da Castelhana, numa
extensão de 24300m; ao Sul com terras de Antonio Gonçalves e José Nogueira Lopes, numa extensão de ....
118,00m; a Leste COm terras de diversos, por uma linha quebrada composta de 3 elementos, numa. extensão
total de 133,50m: e a Oeste
com
terras de diversos, por uma linha quebrada composta de 4 elementos, numa
extensão total de 19920m, oossuíndo
uma área de 30.867,3üm2 (trinta mil,
oitocentos e sessenta e sete metros
quadrados e trinta decímetros quadrados), ocupado pela Companhta de
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COmando e Serviços do Colégio Mili-

tar de Manaus;
c) terreno situado Da Península de
São Vicente (final da Rua Bernardes
Ramos), confrontando ao Norte com
o Igarapé de São Vicente; ao Sul com
o Rio Negro; a Leste com o final das
Ruas 7 de Setembro, Frei José dos
Inocentes e Bernardo Ramos e com
terras de terceiros, de José Pires de
Carvalho, numa extensão de 59m. e
de Lúcio de Souza, numa extensão
de 28,50m; e a Oeste com o Rio Negro possuindo uma área de
.
13.969,1190m2 (treze mil. novecentos
e sessenta e nove metros quadrados
e um mil cento e noventa centfme"tros quadrados), ocupado pelo Quar-

EXECUTIVO

NO; a Leste com quem de direito, medindo 52,10m no rumo de 159 00' 60;
e a oeste com a Rua Gabriel Salgado, medindo 53,20m, no rumo de
189 25' NE, possuindo uma área de .•
714,134850m2 (setecentos e quatorze
metros quadrados e cento e..trinta .e
quatro míl, oitocentos e cinqüenta .niIímetros quadrados), e prédio nele
edificado, sob o TI.o 233, ocupado pela
Garagem da 29ª' CSM.

Transportes;
d) terreno situado na Rua Frel
José dos Inocentes, confrontando ao

Art. 29 Os imóveis referidos no artigo 19 pertencem à Círcunscríçâo Judiciária do Registro de Imóveis do
Município e Comarca de Manaus, no
Estado do Amazonas.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1975;
1549 da Independência e 879 da

Norte (fundos) com o Igarapé

República.

tel da 11)0 Companhia

Especial

de

de

São Vicente, medindo 12 10m, no rumo de 679 35' SE; 00 Sul (frente)
com a Rua Frei José dos Inocentes.
medindo 15,10m, no rumo de 639 00'

ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
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junho de 1975).
- Filosofia - Curso - BaUru (Decreto ns 75.607, de 14 de abril de
1975) .

-

Ciências - Curso - Bauru (Decreto nv 75.726, de 13 de maio de
19'j5) ,

-

Ciências - Curso - Bauru (Decreto ne 75,726, de 13 de maio de
.í.3i5) .

-- Ciências Administrativas -_ F\.lIl-

cionamento -

Poços de Caldas

(Decreto ns 75.907, de 25 de jUnho de 1975).

-

Escolas

- Centro de Educação Técnica Curso Porto Alegre (Decreto
ns 75.794, de 28 de maio de 1975) .
- Colégio Pedro II - Reclassificação
de cargos (Decreto ns 75.705, de 8
de maio de 1975).
- Educação Fisica - Curso - Joinville (Decreto nc 75.600, de 11 de
abril de 1975).
Educação Fisica - Curso - Muzambínho (Decreto ns 75.587, de
10 de abril de 1975).

EXECUTIVO

-

Ciências Contábeis - Curso
Araçatuba (Decreto ns 75.619, de
16 de abril de 1975).
'Ciências Contábeis - curso Rio de Janeiro (Decreto ns 75.592,
de 10 de abril de 1975).
Ciências Humanas - Cursos C·ll~tliJf.; (Decreto nv 75.579, de 8
de al.ail de 1975).
Ctencâas Jurídicas - Cursos Itapetininga (Decreto n" 75.573,
de 8 de abril de 1975).
Ciências e Letras
Curso
Amparo (Decreto nv 75.605, de 14
de abril de 1975).
Ciências e Letras
Curso
Amparo (Decreto ns 75.856, de 11
de junho de 1975).

íNDICE REMISSIVO

-

Ciências e Letras
Curso
Avaré (Decreto nv 75.811, de 2 de
junho de 1975).
- Ciências e Letras
Curso
Jundlaí (Decreto nv 75 717, de 12
de maio de 1975).
- Direito Curso Belo Horizonte (Decreto nv 75.867, de 13
de junho de 1975).
- Econômicas - Curso
Bagé
(Decreto n- 75.588, de 10 de alml
de 1975).
- Educação - Curso - Niterói (Decreto ns 75.850, de 11 de junho de
1975) .
- Educação Curso S. Paulo
(Decreto nv 75.855, de 11 de junho de 1975).
Engenharia - Curso - S. Paulo
(Decreto nv 75.575, de 8 de abril
de 1975).
- Engenharia - Curso - S. Paulo
(Decreto nv 75.576, de 8 de abril
de 1975).
- Engenharia Civil - Curso - Araraquara (Decreto ns 75.556, de 2
de abril de 1975).
- Engenharia de Operação - Curso
Santo Angelo
(Decreto número 75.793, de 28 de maio de
1975) .
- Estudos Sociais - Funcionamento
- Jaraguá do Sul (Decreto número 75.690, de 5 de ma-ia de
1975) .
- Filosofia - Curso
Aras'uari
(Decreto nv 75.574, de 8 de abril
de 1975).
- Filosofia - Curso - Bauru (Decreto li'? 75.885, de 19 de junho
de 1975).
- Filosofia Cursos
caíaze.ras
(Decreto n- 75.711, de 9 de maio
de 1975).
- Filosofia Curso
Campo
Grande (Decreto n- 75.709, de 9
de maio de 1975).
- Filosofia Curso
Campo
Grande (Decreto n'' 75.812, de 2
de junho de 1975).
-

Filosofia - Curso - Lav-as (Decreto nv 75.796, de 28 de mato de
1975) .
Filosofia - Curso - Lcrena (Decreto nv 75.715, de 12 de maio de
1975) .
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-

Filosofia - Curso - Nova Iguaçu (Decreto nv 75.629, de 18 de
abril de 1975) .
- Filosofia - Curso - Santos (Decreto nv 75.580, de 3 d.~ 8 brü de
1975) .
- Filosofia Curso S. Paulo
(Decreto n- 75.578, de 8 de abrtl
de 1975).
- Filosofia Curso S. Paulo
(Decreto nv 75.716, de 12 de maio
de 1975).
- Filosofia Curso
Sâo Paulo
(Decreto nv 75.795, -:c 28 de maio
de 1975).
- Filosofia - Curso - Taubaté (Decreto nv 75.75'0, de 22 de mato de
1975) .
- Filosofia - Cursas -- Umuarama
(Decreto nv 75.713, de 12 de maio
de 1975).
-- Filosofia
Funcionamento
Campanha (Decreto ris 75.702, de
7 de maio de 1975).
- Formação de Professores - Curso
- Itu (Decreto nv 75.618, de 16 de
abril de 1975).
- Formação de Professores - Curso
Recife (Decreto n- 75.617, de
16 de abril de 1975).
- Formação de Professores - Reconhecimento Niterói
(Decreto
nv 75.866, de 13 de junho de 1975) .
- Humanidades Pedro II Curso
Rio de Janeiro (Decreto número 75.852, de 11 de junho de
1975) .
- Medicina - Curso - Montes Claros (Decreto nv 75.599, de 11 de
abril de 1975).
São Paulo
- Música - Curso
(Decreto n ?75. 865, de 13 de junho de 1975).
- Pedagogia - Curso - Rio de Ja-·
nelro (Decreto nv 75.589, de 10 de
abril de 1975) .
Pedagogia - Curso - Rio de Janairo (Decreto nv 75. G16, de 16 de
abril de 1975).
-- Pedagogia - Curso - Rio de .Ianeiro (Decreto nv 75.620, de 16
de abril de 1975).
_.- Química - Curso - Rio de Janeiro (Decreto nv 75,829, de 9 de
junho de 1975).
- Turismo Curso São Paulo
(Decreto nv 75.849, de 11 de junho de 1975).

ATOS
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-

• Institutos
-

Superior de Ciências Aplicadas -

Cursos -

Limeira (Decreto nú-

mero 75.792, de 28 de maio de
1975) .
•

Universidades

-

Brasília mero 75.606,
1975) .

-

-

de 1975) .

Federal do Pará - Categorias nmcíonaís (Decreto nv 75.540, de 3l
de março de 1975).
.......: Federal do Rio de Janeiro - Curso
(Decreto nc 75.854, de 11 de junho

-

de 1975).

Curso
de

(Decreto nú14 de

abril de

Católica de Salvador

Curso

(Decreto TI'? 75.825, de 4 de junho
de 1975).
Federal de Alagoas
Curso (Decreto n« 75.857, de 11 de junho
de 1975).
Federal de Goiás - Direção Intermediária e Assistência Intermediária (Decreto nv 75.663, de 28
de abril de 1975).

-- Federal de Goiás - 'I'ranspostção
e transformação de cargos (Decreto n- 75.664, de 28 de abril de
1975) .
-- Federal de Juiz de Fora -

ções de confiança

(Decreto

-

Federal do Rio de Janeiro - En.
quadramento (Decreto n« 75.553, de
2 de abril de 1975).
- Federal do Rio de Janeiro - Inclusão de servidor (Decreto número 75.847, de 11 de junho de 19'15).
- Uberlândia - Curso (Decreto número 75.714, de 12 de maio de
1975) ) .

- Vale do Rio dos Sinos - CUrso Porto Alegre (Decreto n? 75.57'7.
de 8 de abril de 1975).
- Vale do Rio dos Sinos _ Curso S. Leopoldo (Decreto nc 75.712, de
12 de maio da 1975).
ESCOLAS -

Fun-

nú-

mero 75.869, de 13 de junho de
1975) .

Católica de Minas Gerais -- Cursos (Decreto ns 75.551, de 22 de
maio de 1975).

_ Federal de Santa Catarina
Cursos (Decreto n- 75.590, de 10
de abril de 1975).
Federal de Santa Catarina
Curso (Decreto ns 75.591, de 10
de abril de 1975).
- Federal de Santa Catarina
Cursos (Decreto ns 75.774, de 26
de maio de 1975).
_ F'edc.ral de Santa Maria - Curso
(Decreto nv 75.851, de 11 de junho de 1975).
~ ,Federal de Santa Maria - Direção
intermedária (Decreto ns 75.ml3,
de 6 de maio de 1975) .
- Federal de Santa Maria - Tra11.&posição e transformação de cargos
(Decreto nv 75.692, de 6 de mato
de 1975).

- Federal do Acre - Curso (Decreto
nc 75.853, de 11 de junho de 197'5) .
- Federal do EspÚ'ito Santo - Curso
(Decreto nc 75,.708, de 9 de maio
de 1975).

Federal do gspírtto Santo - Curso
(Decreto no 75.710, de 9 de maio

Ver Ensino.

ESTRANGEIROS - Aquisição de terrenos (Decreto no 75.848, de 11 de
junho de 1975).
- Bugeter - Funcionamento (Decreto no 75.851, de 8 de abril de 1975).
- SABENA - Transporte aéreo (Deereto nc 75.651, de 24 de abril de
1975) .
~

-

Terrenos - Aquisição (Decreto número 75.630, de 18 de abril de
197'5) .
Yacimíentes Petrolíferos - Boliv lanos (Decreto no 75.567, de 7 de
abril de 19-75).

F
FERTILIZAN'DES
Regulamento.
(Decreto nv 75.583, de 9 de abri!
de 1975).

FORÇAS ARiMADAS
Adido das
Forças Armadas - Supressão de
cargo (Decreto nv 75.669, de 28 de
abril de 1975).
- Adidos e Adjuntos Militar-es - Lotação (Decreto nv 75.911, de 26
de junho de 1975).
- Ajuda de custo e transporte
Brasilia (Decreto no 75.64-8, de 23
de abril de 1975).
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íNDICE REMISSIVO

-

Oficiais da Ativa - Promoções
Alteração (Decreto nc 75.635, de
de abrdl de 19%).
-: Serviço Militar - Plano Geral
Convocação (Decreto n? 7'5.901,
24 de junho de 1975).

de
de

•

Aeronáutica

-

Deslocamento de Aeronave Militar - Gratificação. (Decreto número 75.873, de 17 de junho de
1975) .

-

Estrutura Básica
Alteração
(Decr-eto nc 75-.670, de 28 de abril
de 1975).

- Militares incapacitados - Regulamentação (Decreto nc 75.798" de
28 de maio de 1975.).
- Tabela de empregos (Decreto nú,
mero 75.'8-26, de 4 de junho de
1975) .

- Tarifas Aeroportuárias (Decreto
nv 75.691, de 5 de maio de 19'15).
- Transposição e transformação de
cargos (Decreto nc 75.740, de 19
de maio de 1975).
- Transposição e transformação de
cargos (Decreto ns 75.741, de 19
de maio de 1975).
•

-

16

Exército

- Alteração do Decreto U'" 71.848, de
1973 (Decreto ns 75.871, de 16 de
junho de 1975).
- Comissão de Estradas de Rodagem
no 4. (Decreto nc 715.652, de 24 de
abrâl de 1975).
- Corpo de Bombeiros do Rio de 'Janeiro (Decreto nc 75.&38, de 10 de
junho de 1975,).
- Direção Intermediária (Decreto
no 75-.832, de 9 de junho de 1975) .
- Distribuição de funções privativas
(Decreto nv 75.7.42, de 20 de maio
de 1975).

Movimentação do Pessoal M1Iitar
- Regulamento (Decreto número
75.910', de 26 de junho de 1975).
---.: Organização Militar (Decreto número 75.554, de 2 de abril de 1975).
- Organização Militar (Decreto nú.,
mero 75.833, de 9 de junho de

-

Centro de Sinalização Náutlcae
Reparos Almirante Moraes Rego Regulamento (Decreto nc 75.834,
de 9 de junho de 19~&).
Chefe do Estado-Maior do Comando
do 19 Distrito Naval - Anulação
(Decreto nc 75.634, de 18 de abril
de 1975.).

-

Dinetoría do Pessoal Milita!" Regulamento Alteração (Decreto
no 75.633, de 18 de abril ele 1975).
- Instituto de Pesquisas - Altera,
ção (Decreto nc 75.636, de 18 de
abril de 1975).
- Oficiais da Ativa - Promoções Alteração (Decreto n? 75.689, de
2 de maio de 1975) .
- Oficiais dos Quadros complementares (Decreto no 75.698, de 5 de
maio de 1975).
- Rádio Pina e VaI de Cães (Decreto
nc 75.;645, de ,22 de abrtl de 1975).
- Transposição de cargos (Decreto
nc 75.595-, de 10 de abril de 19.7~).
FU,NCIONtARIO - Ver Servidor.

I
IMóVEL -

DUS'IlRIALIZADOS Alteração
(Decreto nv 75.'808, de 2 de junho
de 1975).

-

Redução de alíquotas (Decreto nú,
mero 75.659, de 25 de abril de 1975)
- Redução de alíquota (Decreto número 75.862, de 13 de junho de 1975).
INSTITUTOS -

e

Marinha

- Centro de Eletrônica. (Decreto
ns 75.545, de 1 de abril de 1975).
- Regulamento (Decreto no 75.546 de
1 de abrll de 1975).

Ver Ensino.

IN:t]lERVENÇAO FlEDiERAL - Município de Rio Branco (Decreto número 75.026, de 18 de abril de
1975) .

-

1975) .

Ver Municípios.

LM;f'OSTO SOBRE PRODUTOS IN_

L
LAVRA - Argila - Salvador (Decre;
to no 75.748, de 22 de maio de
19~5)

.

-- Argila caulíntca - Irituia (Decreto
nc 75.787, de 28 de maio de 1975) .
- Areia quartozosa - Cachoeiras de
Macacu (Decreto ns 75.821, de 4 de
junho de 1975).
- Calcário - Caducidade - Itapeva
(Decreto nv 75.882, de 19 de junho
de 1975.
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Calcário - Corumbá de Goiás Deereto n? 75.788, de 28 de maio de
1975) .
Calcário - Cuiabá (Decreto número 75.883, de 19 de junho de H)7;'j) .
Calcário - Prados (Decreto numero
75.739, de 19 de maio úe
1975) .
Crorm ta - Senhor do Bonfim (Deereto uv 75.905, de 25 de junho de
1975) .
Diamante - Caducidade -" Ba,n'a
do Garças (Decreto n Q 75. r;03. de
14 de abril de 1975) .
Ferro - Igarapé (Decreto número
75.738, de 19 de maio doe 1975).
Ferro - Itatiaiuçu (Decreto número 75.820, de 4-6-75).
Ferro - Jitauna (Decreto número
75.802, de 30 de maio de 1975).
Manganês - Caltité (Decreto número 75.602, de 14 de abril de
1975) .
Mármore - cachoeira de Itapemírim (Decreto nv 75.849 de 10 de
junho de 1975).
Titânio - Patrocínio (Decreto número 75.747, de 22 de maio de
1975) .
Zinco e chumbo - Paracatu (Decreto nv 75.604, de 14 de abril de
1975) .

LEITE CRU - Comercialização - Al··
teração do Decreto nv 66.183, de
1970 - Art. 3'" (Decreto nv 75.773,
de 26 de maio de 1975) .

-

-

-

..-

-

--

-

LUTO OFICIAL - Paschoal Ramert
Mazzilli (Decreto nv 75.638, de 22
de abril de 1975).

M
MINIST:f:Rlü dor.

Ver Serviço e Servi-

MUNICíPIOS - Imóvel Curitiba
(Decreto nv 75.612, de 15 de abril
de 1975).
- Imóvel - Duque de Caxias (Decreto n« 75.786, de 27 de maio de
1975) .
- Imóvel - Fcrtaleaa (Decreto número 75.782, de 27 de maio de
1975) .
Imóvel - Foz do Iguaçu (Decreto
nv 75.611, de 15 de abril de 1975).

-

-

EXECUTIVO

Imóveis - Manaus (Decreto número 75.542,. de 31 de março de
1975) .
Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto
nv 75.631, de 18 de abril de 1975) .
Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto
ns 75.782, de 27 de maio de 1975).
Imóvel - Valinhos (Decreto número 75.734, de 15 de maio de
1975) .
Imóveis e benfeitorias - Guarulhos (Decreto ne 75.676, de 29 de
abril de 1975).
Petrobrás - Araucária e Campo
Largo (Decreto nv 75.549, de 2 de
abril de 1975).
Rio Paraíba do Sul - Guararema
(Decreto nv 75.655, de 24 de abril
de 1975).
Terreno - Cachoeira do Sul (Decreto nv 75.894, de 24 de junho de
1975) .
Terreno - Curitiba (Decreto número 75.893, de 24 de junho de
1975) .
Terreno - Goiás (Decreto número
75.733, de 15 de maio de 1975).
Terreno - IBGE - Anulação (De-.
ereto nv 75.666, de 28 de abril de
1975) .
Terreno - Mato Grosso (Decreto
ne 75.610, de 15 de abril de 1975).
Terreno - Montes Claros (Decrete
nv 75.632, de 18 de abril de 1975).
Terreno - Olinda (Decreto mime1'0 75.646, de 22 de abril de 1975) .
Terreno - Osasco (Decreto número 75.831, de 9-6-75).
Terreno - Recife (Decreto número 75.637, de 18 de abril de 1975) .
Terreno - Rio de Janeiro (Decreto
nv 75.909, de 25 de junho de 1975) .
Terreno - S. Francisco do Sul
Decreto n° 75.735, de 15 de maio ôe
1975) .
Terreno - S. José dos Campos
(Decreto nv 75.886, de 20 de junho
de 1975).

p
PETROBRAS - Estatuto - Alteração (Decreto ns 75.673, de 29 de
abril de 1975).

íNDICE REMISSIVO

PREÇOS MíNIMOS - Algodão em
Pluma, etc. (Decreto nv 75,912, de
26 de junho de 1975).
PROJETO RONDON - Alteração do
Regulamento - Art. 7'1 (Decreto
nv 75.746, de 22 de maio de 1975).
PROGRAMA NACIONAL DE ARMAZENAGEM Criação (Decreto
n? 75.688, de 2 de maio de 1975).

R
RADIO DIPUSÃO·- Ver Comunica-ções.
REFORMA AGRARIA - Imóveis ru
raís - Barracão (Dec . nv 75.789,
de 28-5-75).
- Imóveis rurais - Bom Jesus da
Lapa e Carinhanha (Decreto número 75.658, de 25 de abril de
1975) .
RELA'ÇOES EXTERIORES - Alemanha Ocidental - Acordo (Decreto
nv 75.668, de 28 de abri Ide 1975).
- Carreira de Diplomata - Uso do
título (Decreto nv 76.780, de 27 de
maio de 1975).
- Convenção de Berna - Obras literária e artísticas (Decreto número
75.699, de 6 de maio de 1975).
- Coveite - Embaixada (Decreto numero 75.547, de 19 de abril de
1975) .
- GATT - Nova Lista (Decreto nú..
mero 75.772. de 26 de maio de
1975) .
.
- México - Acordo (Decreto número 75.888, de 20 de junho de 1075) .
- México - Acordo (Decreto número 75.889, de 20 de junho de 1975) .
- Propriedade industrial - Convenção (Decreto nv
75.572, de 8 de
abril de 1975),
- Propriedade Intelectual - Convenção (Decreto ns 75.S41, de 31 de
março de 1975).
- União Postal - Atos (Decreto número 75.827, de 9 de junho de
1975) .
- Uruguai - Acordo (Decreto núme
75.891, de 23 de junho ele 1975)

s
SAL - Padrões (Decreto nv 75 697,' de
6 de maio de 1975).
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SALÁRIO - Reajustamento
Abril
(Decreto n- 75.584, de 9 de abril
de 1975).
-- Reajustamento - Maio (Decreto
11'! 75.678, de 29 de abril de 1975).
.__. Reajustamento - Junho (Decreta
nv 7S.860, de 11 de junho de ~975).
SA1.,ÁRIO MíNIMO Novos níveis
(Decreto no 75.679, de 29 ele abril
de lq..-i·) .
SECAS - Atea de terra
Cristina
Castro (Decreto nv 75.532, de 9 de
abril de 1975).
Irrigação - Russas (Decreto númcmero 75.727, de 13 de maio de 1975).
SEGUROS _. Federal de Seguros
_. Insclusão (Decreto n- 75.881, de
19 de junh de 1975).

SERVIÇO MILITAR - Plano Geral
de Convocação (Decrete nv 75.901.
ele 24 de junho de 1975).
SERVIÇO FüBLl'CO - Está.gio de estudantes (Decreto n- 75.778, de 26
ele maio de 1975).
FINEP - Elevação de capital (De__ o

-

ereto n).
Importações -

Regulamentação

(Decreto no 75.677, de 29 de abril
de 1975).
- MA - Coordenações Estaduais (Decreto nv 75.824, de 4 de junho de
J.975) .
-- MA - Diretoria Estadual -- Rio de
Janeiro (Decreto nc 75.650, ele 24
abril ele 1975).
MA - Grupo Executivo de Movimentação de Safras (Decreto número 75.776, de 26 de maio de 1975).
- MA -- INCRA - Celucrás (Decreto no '/S. 797, de 28 de maio de 197-5).
- i\lIA - SUNAB - Estrutura básica (Decreto n- 75.730, ele 14 de
maio de 1975).
- MC Correios e Telégrafos
Capital inicial Retificação de
valor (Decreto nv 75.915, de 27 de
junho de 1975).
MIe - Delegacias Estaduais (Deereto nc 75.846, de 11 de junho de
1975) .
- MIC - IAA - Estrutum- (Decreto
nv 75.613, de 15 de abril ele 1~75).
-

MPAS-IPASE -,--- Superintendência do Estado do Rio de Janeiro, (De-

IiIO~
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ereto nv 75.570, de 7 de abril de
1975) .
_

MT -

DNPVN

Htdrovta (De-

creto no 75.608, de 15 de abril de
1975).
_ MT _. PEBE (Decreto 1'19 75.781, de
27 de maio de 1975).

_ MME - Comissão Nacional de Energia Nuclear - Estrutura (Decreto nc 75.569, de 7 de abril de :;.975).
-

PR -

IBGE -

_ SUDEPE - Enquadramento :- Alteração (Decreto no 75.791, de 28 de
maio de 1975).
o

de 1975).

Conselho CUrador

Decreto nc 75.585, de 9 abril de
1975).

Fazenda

_ Direção Superior e Assessoramento
Alteração (Decreto nv 75.644, ele 22
de abril de 1975).
_ Inclusão de servidor - Anulação
(Decreto nc 75.653. de 24 de abril
-

Transformação e reclassificação
(Decreto nv 75.809, de 2 de julho
de 1975).

__ Sistema de serviços Gerais rDecre-

to nv 75.657, de 25 de abril de 1(75).
Divisões de Segurança e Informações - Regulamento (Decreto número 75.640, de 22 de abril de 1975) .
SERVIDOR PúBLICO - Ajuda de

Educação e Cultura

_

custo e transporte

mero 75.647, de
1975) .

-

(Decreto nú-

23 de

abril de

Ajuda de custo e transporte ,- Erasilia (Decreto nc 75.648, de 23 de
abril de 1975).

Direção Superior e Assessoramento
Instituto Joaquim Nabuco (Decreto no 75.614, de 16 de abril de ]975).
_ Magistério Lotação (Decreto número 75.841, de 10 de junho de 1975).
- Observatório Nacional .- Direção
Superior e Assessoramento (Decreto nv 75.654, de 24 de abril de 1!l15).

-

_ Assessoramento superior - Contrataçção (Decreto nv 75.827, de 18 de
abril de 1975).
__ Auxílio Moradia (Decreto nv 75.817,
de 3 de junho de 1975).

-

Direção Superior e Assessoramento
_ CLT (Decreto no 75.65-6, de 2;=1
de abril de 1975).
-- Grupo Begurança e Informações Ministério Civis e Autarquías (Decreto nc 75.639, de 22 de abril de
1975) .
~

Opção - Prazo (Decreto nc 75.706,
de 8 de maio de 1975).
Agricultura

Anulação de.cargos (Decreto número 75,42 de 22 de abrrl de 1975) .
- Exclusão de cargos (Decreto número 75.642, de 22 de abril de 1975).
- IBD!F - Direção Superior - Alteração (Decreto nv 75.671, de 29
de abril de 1975).
- INCRA - Direção Superior e Assessoramento (Decreto nl' 75.683,
de 30 de abril de 1975).

Interior

-

FUNDO NACIONAL DE DESEN-

VOLVIMENTO Criação (Lei
nv 6.093, de 6.093, de 29 de agos-

to

de 1974).

de 1975) .
DNER - Transposição e transformação de cargos (Decreto nc 75.707,
de 9 de maio de 1975).
Indústria e Comércio

- Anulação de cargos (Decreto número 75.804, de 30 de maio de 1975).
-

-

-

DNER Direção Intermediária
(Decreto nv 75.818, de 4 de junho

Comissão Executiva do Sal (Decre-

to nv 75.819, de 4 de junho de 1975).

Plano Diretor de Medicamentos
(Decreto nv 75.561, de 4 de abril
de 1975).
Previdência e Assistência Social

-

Categorias funcionais
Transposição (Decreto nc 75.558, de 3 de abril
_w

de 1975).

HSE - Direção e Assístêncta Intermediária (Decreto nv 75.557, de 3
de abril de 1975).
- HSE - Transformação de cargos
(Decreto nc 75.914, de 27 de junho
-

de 1975) .
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INPS - Cargos em Comissão e Funções Gratificadas (Decreto numero 75.777, de 26 de maio de 1975).
- IPASE - Transposição e transformação de cargos - Alteração (Decreto no 75.845, de 11 de junho de
1975) .
- SAPS - Inclusão (Decreto número 75.728, de 13 de maio de 1975).

-

Saúde

Enquadramento (Decreto n» 75.810,
de 2 de junho de 1975).
Trabalho
- Delegacias Regionais do Trabalho
(Decreto nc 75.562, de 7 de abril
de 1975).
- Exclusão de cargo (Decreto numero 75.563, de 7 de abril de 1975).

-

(. Transportes

-

Enquadramento
SUNAMAM
(Decreto nv 75.559, de 3 de abril
de 1975).
':. Presidência da República

Conselho Nacional de Geografia
- Restabelecimento (Decreto numero 75.703, de 7 de maio de 1975).
- Lotação básica Alteração do
Decreto ns 74.092, de 1974 (Decreto
nc 75.861, de 13 de junho de 1975).
SIDERúRGICA NACIONAL - Transferência de ações (Decreto numero 75.649, de 23 de abril de 1975).

T
TERRITóRIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA - Fundo

Especial (Decreto n" 75.732, de 15
de maio de 1975).
TELEFONIA

Ver Comunicações.

TELEVISAO

Ver

TERRENO -

Comunicações.

Ver Municípios.

TRABALHO Alcan Alumínio
Domingos e feriados (Decreto número 78.895, de 24 de junho de
1975) .
- Cachoeira de Macacos Textil
Domingos e feriados (Decreto número 75.899, de 24 de junho de
1975) .
I
- Dako do Brasil - Domingos e rcriados (Decreto ns 75.806, de 24
de junho de 1975).
- Ferreira Guimarães Textil - Domingos e feriados (Decreto mime1'0 75.900, de 24 de julho de 1975).
_ Matarazzo - Ribeirão Preto Texteis - Domingos e feriados (Decreto nv 75.897, de 24 de julho de
1975) .
Domingos e feriados
- Resinor
(Decreto nv 75.568, de 7 de abril
de 1975).
..- Santanense Tecidos - Domingos e
feriados (Decreto no 75.898, de 24
de junho de 1975).

li
UNIVERSIDADE -

Ver Ensino.

USO COMUM Cursos de água
(Decreto nv 75.680, de 30 de abril
de 1975).

ANOTACõEs

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇõES

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL -

1975

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL

COLEÇÃO DAS
DE 1975 -

ATOS

DO

VOLUME

POOER

LEIS
VI

EXECUTIVO

DECRETOS DE JULHO A SETEMBRO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1975

ÍNDICE
DDS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
P.ÁGS -,

75.922 - Decreto de 1<;> de julho
de 1975 - Dispõe sobre a cria-

ção do Programa Nacional de
Centros Sociais Urbanos
esu. - Publicado no D.a. de

2 de julho de 1975
75.923 - Decreto de 2 de julho
de 1975 - Exclui cargo que in-

to. -

dalha

Marechal

3

5

Hermes

Aplicação e Estudo, e dá ou-

tras providências. - Publicado no D.O, de 3 de julho de
1975
75.925 - Decreto de 2 de julho
de 1975 - Abre ao Ministério

do Trabalho em favor da Secretaria Geral Fundo de
Assistência ao Desempregado e
Conta Especial Emprego e
Salário, o crédito suplementar
de Cr$ 7.803.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 3 de julho
de 1975
75.926 - Decreto de 2 de julho
de 1975 - Abre aos Minístérios da Educação e Cultura e
do Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 2.379.500,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamen-

Publicado no D.a. de 3

de julho de 1975

dica, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Mi.
nistério do Interior. - Publicado no D.a. de 3 de julho de
1975
75.924 - Decreto de 2 de julho
de 1975 - Dispõe sobre a Me-

PÁGS.

5

7

9

75.927 - Decreto de 2 de julho
de 1975 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Guarujá, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.o. de 3 de julho de 1975 .. 11
75.928 - Decreto de 2 de julho,
de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona, situado em Curitiba, Estado do Paraná. - Publicado
no o.o. de 3 de julho de 19'/5 11
75.929 - Decreto de 2 de julho
de 1975 - Promulga o Acordo sobre Transportes Aéreos
Brasil-Colômbia. - Publicado
no D.a. de 3 e retificado no
de 7 de julho de 1975 .... ,.
75.930 - Decreto de 3 de julho
de 1975 - Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e a transformação de
funções gratificadas em funções de confiança, para a
composição das categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente
da Universidade
Federal de
Pernambuco, e dá outras provdíêncjas. - Publicado no D. a.
de 4 de julho de 1975 ........

12

12

IV

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁGS.

75.931 - Decreto de 3 de "jtnho
de 1975 - Concede à Companhia Nacional de Alcalis, o di-

reito de lavrar conchas cálcarias no Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio

de

o.o.

Janeiro. -

Publicado no

de 4 de julho de 1975 ..
75.932 - Decreto de 3 de julho
de 1975 - Concede à Minera-

13

ção Rio do Norte S.A. o direito de lavrar bauxita no Município de Orlxímlná, Estado

do Pará. - Publicado no D.a.
de 4 e retificado no de 9' de
julho de 1975

15

75.933 - Decreto de 3 de julho
de 1975 Concede a Miné-

rios Metalúrgicas do Nordeste
S.A., o direito de lavrar minério de manganês no Muni-

cípio de Ldcínlc de Almeida
Estado da Bahia. - Publica~
do no D.a. de 4 de julho de
1975
75.934 - Decreto de 3 de julho"
de 1975 - Concede à Companhia de Cimento Portland
Goiás o direito de lavrar argila no pistrito e Município
de Palmeiras de Goiás Estado
de Goiás. Public'ado no
D.a. de 4 de julho de 1975 ..
75.935 - Decreto de 3 de julho
de 1975 - Declara a caducidade do Manifesto de Mina
que menciona. Publicado
no D.a. de 4 de julho de 1975
75.936 - Decreto de 3 de julho
de.1975 -:- Concede à Oompan~Ia Nacional de Alcalis o dir~lto de lavrar conchas calcánas nos Municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia
e Cabo Frio, Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no
D.o. de 4 e retificado no de 9
de julho de 1975·
75.937. - Decreto de 3 de julho
de 1975 - Exclui funcionário,
que indica, do relacionamento constante do Anexo II do
Decreto nv 73.328, de 18 de
dezembro de 1973, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 4 de julho de 1975 ..
75.938 - Decreto de 4 de julho
de 1975 - Aprova a transfor- mação da Faculdade de Filo-

17

18

20

20

22

PÁGs.
sofia, Ciências e Letras de
Três Corações para Instituto
Superior de Ciências, Letras e
Artes de Três Corações, autoriza o funcionamento de curso
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 4 de julho de 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
75.939 - Decreto de 4 de julho
de 1975 - Aprova as Tabelas
de Etapas, dos Complementos
da Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacíonaía das Forças Armadas parà
o segundo semestre de 1975 e
dá outras providências. - Pupublicado no D.O. de 7 e retificado no de 9 de julho de
,1~75
23
75.940 - Decreto de 4 de julho
de 1975 Altera dispositivo
do Regulamento do Mínistérto
Público da União junto à Justiça do Trabalho e dá outras
providências. - Publicado no
D.o. de 7 de julho de 1975 ... 30
75.941 - Decreto de 4 de julho
de 1975 - Extingue o 49 Esquadrão de Remonta e dá outras providências. - Publicado no Ir.O, de 7 de julho de
1975
30
75.942- Decreto de 4 de julho
de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Estudos
Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das
Faculdades Associadas do Iplranga, mantida pelo Instituto
Educacional Seminário Paulopolitano, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 7 de julho de 1975
30
75.943 - Decreto de 7 de julho
de 1975 - Abre à Presidência
da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o
crédito suplementar de .....
Cr$ 3.342.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 8 de julho de
1975
31
75.944 - Decreto de 7 de julho
de 1975 - Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades orçamentárias o crédito
suplementar de
.
Cr$ 81.368.200,00 para reforço

v

ÍNDICE

PÁGS.

p'ÁGS.

de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 8 e retificado no de 11 de. julho e retificaao no de 6 de agosto de Un5
75.945 - Decreto de 7 de julhO
de 1975 - Declara de utllidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial
ou instituição de servidão de
passagem, imóveis, constituídos de terras e benfeitorias,
situadas no Município de Duque de Caxias, no Estado de"
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.O. de 8 de julho de 1975

nas

Gerais. - Publicado no
D.O. de 9 de julho de 1975 ..

32

36

75.946 - Decreto de 7 de julho
de 1975 - Promulga as Emendas aos Artigos 24 e 25 da
Constituição da OrganizaçãoMudiaI de Saúde. - Publicado no D.O. de 8 e retificado
37
no de 11 de julho de 197'5 .'
75.947 - Decreto de 7 de julho
de 1975 - Autoriza o funcionamento do Curso de Educação Artística da
Faculdade
"Auxtlíum" da Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela
Inspetoria Imaculada Auxiliadora, com sede na cidade de
Lins, Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 8 e retificado no de 11 de julho de
37
1975 .'
.
75.948 - Decreto de 8 de julho
de 1975 - Inclui na classificação de órgãos de delíberaçâo
coletiva aprovada pelo Decreto
nv 70.103, de 3 de fevereiro de
1972, o Conselho Territorial
dos Territórios Federais de
Roraima, Rondônia e Amapá.
- Publicado no D.O. de 9 de
38
julho de 1975
.
75.949 - Decreto de 8 de julho
de 1975 - Concede à Mineração Hércules Ltda. o direito
de lavrar minério de ferro nOS
Municípios de Itatiaiuçu e
Mateus Leme, Estado de Minais Gerais. - Publicado no
38
D.O. de 9 de julho de 1975 ..
75.950 - Decreto de 8 de julho
de 1975 - Concede à Mineração Menezes e Filhos Ltda. o
direito de lavrar minério de
agalmatolito no Município de
Pará de Minas, Estado de Mí-

75.951 - Decreto de 8 de julho
de 1975 - Declara de utilidade
pública, para .fipns de .c<:nlstitutção de servidão admínístrativa uma faixa de terra destanada à passagem de linha de
transmissão da Companhia de
Eletricidade de Nova Friburgo,
no Estado do Rio de Janeiro.
_ Publicado no D.O. de 9 de
julho de 1975
.
75.952 - Decreto de 8 de julho
de 1975 - Declara de utilidade pública e interesse S?Ci~I,
para fins de desapropriação
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - COiDEVASF, área de
terra situada no Município de
Pirapora, no Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.O.
de 9 de julho de 1975
.
75.953 - Decreto de 8 de julho
de 1975 - Altera o Estatuto
da Empresa Pública Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico-BNDE, e dá outras
providências . - Publicádo no
D.O. de 9 de julho de 1975 ..
75.954 - Decreto de 9 de julho
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado
no Estado da Bahia. - Publicado no D. O. de 10 de julho
de 1975
.
75.955 - Decreto de 9 de julho
de 1975 - Autoriza o Serviço
do Patrimônio da União a
aceitar doação de imóveis em
Salvador - BA, destinados ao
Ministério do Exército. - Publicado no D.O. de 10 de julho de 1975
,..
75.956 - Decreto de 9 de julho
de 1975 - Renova por 10 (dez)
anos a concessão outorgada à
Rádio Capixaba Limitada, uara executar serviço de radiodifusão sonora em onda troplcal, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo. Publicado no D. O. de 10 de
julho de 1975
.
75.957 - Decreto de 10 de julho
de 1975 - Abre aos :K1Iinistérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho,

39

40

41

42

42

43

43
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DO

PODER EXECUTIVO

VI
PÁGS.

PÁGS

de diversas unidaem f,WO~édito suplementar de
deS, 'CO $ c 6 .195. 400,OO~ para rede
r d dotações COnsIgnadas
forço. €te orçamento. - ~u
rio vtgen o o.o. de 11 de JU-

dos terrenos de acrescidos de
marinha que menciona, situados na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D.O. de 14
de julho de 1975

64

blicado Dt'"ficadO no de 18 de
e dre 1975
~.o
.
"ulbo
e
J
Decreto de 10 de julho
'n;·958
Abre ao Ministério
de 19.
em favor da Jnsda J~stIÇa, I de Finanças o
to'''a
Gera
-pe ~~ suplementar de
.
crédligo. 800,00,. para reforço cl;e
ors -' s conSIgnadas no vidotaçO~rçamento. - Publicagente D O de 11 de julho de
do nO . .
.
1975 .. ~~~~~o de 10 de julho
'15. 959
.Abre à Preâidêncla
9
de k,e,pública,
em favor da Esda
superior de Guerra, o
cola,to suplementar de
.
cré<Ü953.900,OO, para reforço de
cr$t a Ções consignadas no vido
orçamento. - Publicagente D a de 11 de julho e
dOtJl~ad~
de 18 de julho
1975
.
e
Decreto de 10 de julho
75.9601975 _ Abre ao Ministério
de
senda em favor da Seda :~ia G~ral, o crédito suere aentar de crs 3.754.300,00
pIem reforço de dotações conp.~aadas n o vigente Orçamen51 n _ publicado no D. a. de
to. d 'ulho de 1975
.
11 e J
.
_ Decreto de 10 de Julho
75.9611975 _ Altera o enquadrade to dos cargos e funções da
m en da de Ferro Ilhéus, e dá
E5tr~ providências. - PubliOl1~~ no o.o. de 11 de julho
d~a 1975
.
2 _ Decreto de 11 de julho
q5. 96 1975 _ Aprova o Regulade to do Gabinete do Minism en do Exército (R-24) e dá
tiro
rovidências. Pu~~~a~o
D.O. de 14 de íude 1975
.
lho
Decreto de 11 de julho
'15. 963 1975 _ Promulga o Trr:de
d Antártida.. - PubhtadJo ~ D.O. de 14 de julho
~a 1975
.
e 4 _ Decreto d~ 11 de julho
'15. 96 ~ 975 _ AutorIza a cessao,
de j. regime de aforamento.
sob o

75.965 - Decreto de H de julho
de 1975 - Autoriza o funcionamento da habilitação em
Artes Cênicas no curso de Licenciatura em Educação Artística, da Faculdade de Belas
Artes, mantida pela "FEl3ASP
- Sociedade Civil", com sede
na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de 14 de julho de 1975
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75.966 - Decreto de 11 de julho
de 1975 - Dispõe sobre a produção e a comercialização do
álcool anídro carburante e dá
outras providências. - Publicado no D.o. de 14 de julho
de 1975
75.967 - Decreto de 11 de julho
de 1975 - Reintegra o Instituto Evandro Chagas na estrutura da Fundação Serviços de
Saúde Pública. - Publicado
no D.a. de 14 de julho de
1975
75.968 -- Decreto de 14 de julho
de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal, do
imóvel que menciona, situado
no Estado do Pará. - Publicado no D.O. de 15 de julho
de 1975
15-.969 - Decreto de 14 de julho
de 1975 - Regulamenta a concessão de diárias no Serviço
Civi! da União e nas Autarquias federais, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 15 de julho de 1975

54

75.970 - Decreto de 14 de julho
de 1975 - Cria a Embaixada.
do Brasil na República de
Malta. - PUblicado no D. a.
de 15 de julho de 1975

56

75.f171 - Decreto de 15 de julho
de 1975-Renova por 10 (dez)
anos a concessão outorgada à
Rádio Tamoio s.A., para que
a S.A. Rádio verdes Mares
passe a executar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média, de âmbito regional, na
cidade de Fortaleza, Estado do

52

53

53
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~ÁGS.

pÁGS.

Ceará. -

ficaçâo I dê enquadramento de

publicado no D. O.

de 16 de julho de 1975 ..•...
75.972 _ Decreto de 15 de julho
de 1975 - Altera o Decreto
ns 74.064, de 15 de maio de
1974, que dispõe sobre a clas-

servidores da extmha Comissão do Imposto Sindical, e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 18 de julho

56

sificação e transformação de
cargos, funções e encargos de
gabinete para as Categorias
Direção Superior e Assessoramento guperícr, do Grupo Di-.
reçâo e Assessoramento superjores, do puadro Permanente
do Ministério das Minas e

Energia. - publicado no D.a.
de 16 de julho de 1975
75.97G _ Decreto de 17 de julho
de 1975 - Abre à Justiça j'e-

57

Cr$ 3.250.000,00 para reforço

de dotaçõeS consignadas no vigente orçamento. - Publica...
58

reajustamento salarial relativo
a julho de 1975 - Publicado
no D.O. de 18 de julho de

1975
75.975 - Decreto de 17 de jülfio
de 1975 - Altera a redação

do
ro
de
nv

58

artigo 9" do Decreto núme-

75.508, de 18 de março de
1975, que regulamenta a Lei
6 .'168, de 9 de dezembro de

1974 Publicado no - DO
de 18 de julho de 1975 ... ~.. '.

Decreto de 17 de julho
d~ 1~75 Declara de utilidade
pública para fins de constatuíção de servidão administrativa, faixa de terra destanada à passagem de linha de
tr~nsmissão da Centrais Elébrícas Matogrossenses S.A. CElMAT, no Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D.O.
de 18 de julho de 1975
75.977 - Decreto de 17 de julho
de }975 - Dispõe sobre reticaçao de enquadramento de
servídores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
e d~ outras providências
~blicadQ no D.O. de 18 'de
Julho de 1975
75.978 - DecTet? <!.e 17 de julho
de 1975 - Díspõe sobre retl-

60

de 1975
75.980 - Decreto de 1'7 de julho
de 1.975 - Concede reconhe-

61

de 18 de julho de 1975
75.981 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Concede reconhecim~~to 'ao curso de Educação

61

lho de 1975
75.982 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Autoriza o íuncio-

61

deração das Escolas Federais
Isoladas do Estado da Guanabara - ~FIEG- e dá
outras providênciaG. - Publicado no D.O. de 18 de julho

deraI de 1" Instância o crédito suplementar de •........

do no Is-O, de 18 de julho de
1975
75.974 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Fixa o fator de

de 1975
'75.979 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Retifica o Quadro
ide Pessoal - Extinto da Fe-

59

75.976 -

59

60

cimento 'aos cursos de Ciências, de Estudos Sociais e de
Letras, mantidos, em Curvelo
pela Universidade Católica de
Minas Gerais, em convênio
com a Fundação Educacional
de Curvelo, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.

iFl.':aca da Escola Superior de
Educação Física e Desportos
de Catanduva, mantida pela
Fundação "Padre Albino", com
sede na 'Cidade de Catanduva
Estado de São Paulo. - Pu~
blícado no D. O. de 18 de ju-

namento do curso de Estudos
Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "C an:ilo Castelo Branco", mantí'tida pela Associação Itaquerense de Ensino, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.O. de 18 de julho de 1975
75.983 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de História
e de Geografia, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Adamantína, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 18 de julho de 1975
75.984 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de História
da Universidade Católica de
Pernambuco. com sede na ct-

62

62
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PÁGs.

PÁGS.

dade

de

Recife,

Pernambuco. -

.tr.o,

'Estado

Redonda, Estado do Rio de Janeiro. - . publicado no D.O. de

de

Publicado no

de 18 de julho de 1975..
75.985 - Decreto de 17 de julho
de 1975 - Dispõe sobre a es-

-62

trutura basíca da Central de

Medicamentos (CiE.ME) e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 18 de julho
de 1975
75.986 - Decreto de 17 de julho
de 1975 íDispõe sobre a

63

do D.O.

transposição e transformação
ide cargos _para Categorias
Funcionais dos Grupos Pesquisa Científica

e

Tecnológic'a

Serviços Jurídicos, Artesamato'
Outras

Atividades

de

NiveÍ

Superior, Outras Atividades de

Nível Médio, Serviços Auxilia-

res e Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, do Quad'ro
[Permanente do Ministério das
Relações Exteriores e dá ou-

tras providências.
do no D.a. de 23
1975 (Suplemento)
75.987 - Decreto de

de 1975 5~

- Publicade julho de
.......•...
18 de julho

65

Transfere a sede da

Companhia Depósito de Ar-

mamento e Munição (5::- Cia.
Dep Armt MUu) e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 21-7-75.
75.988 - Decreto de 18 de julho

66

de 1975 - Autoriza o registro,
em nome da União Federal
do imóvel que menciona, situa":
do no Estado do Pará. - Pu-

blicado no D.a. de 21-7-75 ..
75.989 - Decreto de 18 de julho

66
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Pernambuco. - Publicado no
D.O. de 1·8·75.
76.073 - Decreto de 31 de julho
de 1975 - Concede à Transminério Sul Minas Limitada,
o direito de lavrar, quartzito
e areia quartzosa no Município de Marmelópolís, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 1-8-'75
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76.074 - Decreto de 31 de julho
de 1975 - Concede à Compa-

76.067 -- Decreto de 31 de íunio
de 1975 - Autoriza o funcio-
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nhia de Ferro Ligas da Bahia
S. A. - FERBASA o direito
de lavrar minério de cromo no
Município de Campo Formoso,
Estado da Bahia. - Publicado no D.a. de 1-8-'75
'76.075 - Decreto de 31 de julho
de 1975 - Cria, junto ao Ministério dos Transportes, a Comissão Coordenadora da Política de Compra de Locomotivas e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 1-8-75
76 .076 - Decreto de 4 de agosto de 1975 - Cria Depósitos de
Subsistência no: Ministério do
Exército, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 4·8·75.
76 .077 - Decreto de 4 de agosto de 1975 - Aprova o Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira. Publicado no D.a.
de 5·8·75.
76.078 - Decreto de 4 de agosto de 1975 - Altera a denominação de órgãos do Ministério
da Saúde e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 5·8·75. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
76.079 -r- Decreto de 4 de agosto de 1975 - Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 400.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 5
de agosto de 1975. . . . . . . . . . .
76 .080 - Decreto de 5 de agosto de 1975 - Aprova o Regulamento do Departamento de
Pesquisas e Desenvolvimento
(DEPED).
Publicado no
D.O. de 6·8·75. . . . . . . . . . . . . .
76.081 - Decreto de 5 de agosto de 1975 - Autoriza a cessão, sob a forma de utilização
gratuita, do imóvel que menciona. situado em Teresina, Estado do Plauf. - Publicado no
D.O. de 6·8·75.
76 .082 - Decreto de 5 de agosto de 1975 - Autoriza o registro, em nome da união Federal,
do terreno que menciona, situado em Curitiba, Estado do
Paraná. - Publicado no D.a.
de 6·8·75.
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76.083 - Decreto de 6 de agosto de 1975 - Concede à Serrana S. A. de Mineração o direito de lavrar apatita no Município de Iperó, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O. de
6 de agosto de 1975.
76.084 - Decreto de 5 de agosto de 1975 - Dispõe sobre medidas aplicáveis à paises que
impeçam ou dificultem o acesso de produtos brasileiros a
seus mercados. Publicado
no D.a. de 6 de agosto e retificado no de 9 de setembro
de 1975
76.085 - Decreto de 6 de agosto
de 1975 - Dispõe sobre a Estrutura Básica do Ministério
da Fazenda e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 7 de agosto de 1975
76.086 - Decreto de 6 de agosto de 1975 - Integra, na Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, a
Comissão de Cartografia de
que tratam os artigos 3'? e 4'?
do Decreto-lei n« 243, de 28 de
fevereiro de 1967 e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 7 de agosto de 1975
76.087 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Declara a caducidade da concessão outorgada
ao Angelo Píanaro para lavrar
areia quartzosa, no Município
de Campo Largo, Estado do
Paraná. - Publicado no D.a.
de 7 de agosto de 1975.
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154

76.088 - Decreto de 6 de agosto de 1975 - Declara a cessação de privilégio, outorga. concessão ao Departamento de
Aguas e Energia Elétrica do
Estado de Minas Gerais, revoga Decreto e dá outras providências. Publicado no
D . a. de 7 de agosto de '1975 155
76.089 - Decreto de 6 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
constituição do Conselho de
Administração da SuperintenHência da Zona Franca de
Manaus (SUFiRAMA) , e dá
outras providências. - Publicado no D. a. de 13 de agosto de 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
76.090 - Decreto de 6 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
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transposição e transformação
de cargos para as Categorias
Funcionais dos Grupos; Pesquisa Científica e 'j'ecnológtca,
Artesanato, Serviços Auxiliarés, Outras Atividades d~. Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços
Jurídicos e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do
Quadro Permanente do Ministério das Minas e. Energia. Publicado no D. a. de 11 de
agosto de 1975 (Suplemento)
76.091 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Abre ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento
- ~ecursos sob Supervisão do
Ministério das Minas e Energia, o crédito especial de ...
ors 145.826.000,00, para o fim
que espeoifíca.. Publicado
no D.a. de 8 de agosto de
'1975
76.092 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Abre ao Poder
Legislativo em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 123.476.900,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. a. de
S de agosto de 1975
76.093 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Abre ao Ministério da Fazenda 'em favor de
diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar de
Cr$ 121.059. 500,00 para refcrço de dotações consignadas no
vigente orçamento. - Publicado no D. a. de 8 de agosto
de 1975
76.094 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do
Ministério Público da .rusttca
do Trabalho e do Departamento de Imprensa Nacional, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 10.671.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no o.o, de 8 de agosto
de 1975
76.095 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Abre à Presidência da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar de
.

156

157

160

161

163

XVI

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

PÁGS.

PÁGS.

Cr$ 289. OOO,{){) para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publica-

do no D.a. de 8 de agosto de
1$75
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76.096 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Modifica o Regulamento de Passaportes (Decreto n 9 3.345, de 30 de novembro de 1938). - Publicado no D.a. de 8 de agosto de
1975

165

76.097 - Decreto de 7 de agosto de 1975 - Prorroga os prazos das autorizações concedidas pelos Decretos nvs. 71.229,
de 9 de outubro de 1972 à
Companhia
norte-americana
Penrod iDrilling Company e
71 .:233, de 10 de outubro de
1972, às Companhias norteamericanas Penrod
Drüllng
Company e Penrod Drflllng
Bervíce Company. - Publicado no D.a. de 8 de agosto de
,1975

o........

166

Decreto de 8 de agosto de 1975 - Aprova o novo
!Regulamento para o Alto-Comando do Exército ('R-189).
- Publicado no D. O. de 11 de
agosto de 1975
,167

76.098 -

Decreto de 8 de agosto de 1975 - Outorga concessão à TV 'Tocantin Ltda., 'para
estabelecer uma estação de
radiodifusão de sons e imagem
(televisão), na cidad-e de Anápolls, Estado de Goiás. - Publícado no D. a. de 11 de
agosto de 1975
169
76.100 - Decreto de Ir de agosto de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de desaproprtaçâo, terreno e benfeítortas necessários à construção da subestação de Brás de
Fina, da Líght - Serviços de
Eletricidade S. A., no Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 12 de agos76.099 -

to de 1975 ..
76.101 - Decreto de 11 de agosto de 1975 - Declara de utilio .... o .. o .. o .... o

dade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz

100

- CPFL, no Estado de São
Paulo . - Publicado no D.a.
de 12 de agosto de 1975
76.102 - Decreto de 1'1 de agosto de 1975 - Con'eeae à Mineração Vale do Paranaíba
S.A. - VELEP, o direito de
lavrar minérios de fosfato e
titânio no Município de Tapira, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D. a. de m
agosto de 1975
76.103 - Decreto de 11 de agosto de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno
que menciona, situada' no Estado de Mato Grosso. - Publicado no D.a. de 12 de agosto de 1975
76.104 - Decreto de ti de agosto de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no
Estado de Mato Grosso. Publicado no D. a. de 12 de
'.
agosto de 1975
76.105 - Decreto de 11 de agosto de 1975 - Torna sem efeito
aproveitamento de dísponívél
no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e cassa a disponibilidade
do mesmo. - Publicado no
D.a. de 12 de agosto de 1975
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Decreto de 11 de agosto de 1975 - Altera o artigo
11 do Decreto nv 67.706, de 7
de dezembro de 1970, que reorganiza o Conselho de Desenvolvimento Industrial e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 12 de agosto de

76.106 -

1975

173

Decreto de 11 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
inclusão no Quadro de Pessoal
do Instituto Nacional de Previdência Social de cargos e
respectivos ocupantes, orlgfnârios do extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social. - Publicado no D.O, de
174
12 de agosto de 1975
76.108 - Decreto de 11 de agosto de 1975 - Autoriza a transformação da licenciatura de 19

76.107 -
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grau para licenciatura plena,
nos cursos de Letras, de Estudos Sociais e de Ciências,

da Faculdade de Formação
de Professores, mantida pelo
centro Educacional de Níterói, com sede na cidade de
Niterói, Estado do Rio de Ja"':
neiro . - Publicado no D.a. de
12 de agosto de 1975

174

76.109 - Decreto de 11 de agosto de 1975 - Autoriza a cessão, sob o regime de aroramente, dos terrenos de acrescidos de marinha que menciona, situados em Aracajú, Estado de Sergipe. _. Publicado
no D.a. de 12 de agosto de
1975
76.110 - Decreto de 12 de agosto de 1975 - Revoga o Deoreto nv 59.208, de 13 de setembro de 1966, que dispõe sobre
00000000
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00.00.00.000000

174

o horário de trabalho nos Estabelecimentos com atividades

fabris, do Ministério do Exér-

cito. - Publicado no D.a. de
13 de agosto de 1975
175
76.111 - Decreto de 12 de agosto de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D.a. de 13 de agosto de
1975
:
175
76.112 - Decreto de 12 de agosto de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União FeN'
deral, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rió
Grande do Norte. - Publicado no D.o. de 13 de agosto
e retificado no de 15 de agosto
de 1975
176
76.113 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Encampá bens e
instalações vinculados aos serviços públicos de energia elétrica nos Municípios de Aracitaba, Paiva e Oliveira Fortes, '. ~
Estado de Minas Gerais. _
Publicado no o.o. de 14 de
agosto de 1975
177
76.114 - Decreto de 13 de agesto de 1975 - Outorga à Usina
Açucareira Paraíso S. A., concessão para o aproveitamento
hidráulico de um trecho do
rio pomba, no local denomina-o

XVII
~ÁGS.

do Morro Redondo, no Estado de Minas Gerais, para
uso exclusivo. - Publicado no
D.a. de 14 de agosto de 1975
76.115 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Abre ao Ministério da Agricultura, o crédito suplementar de
.
Cr$ 70.824.800,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no o.o . de 14-8-75 ..
76.116 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Dispõe sobre retificação de enquadramento de
servidores do extinto Instituto Nacional do Mate, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 14 e retificado no de 9-8-75 ..'..........
76.117 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Altera dispositivo do Decreto nv 75.525, de
24 de, março de 1975, que inclui
Categorias Funcionais no Grupo Outras Atividades de
Nível Superior a que se refere a Lei nv 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 14-8-75
76. 118 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Concede autorização à Companhia Sedco
Maritime, Inc., para operar na
plataforma continental brasileira, a serviço da Petróleo
Brasileiro S.A. PETRO":
BRAS. - Publicado no D.a.
de 14-8-75 e retificado no de
19 de agosto de 1975
76.119 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Estabelece normas para a realização de prova de habilitação à livredocência.
Publicado no
D.a. de 14-8-75
76. 120 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
transformação de funções gratificadas em funções integrantes das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, e dá outras providências. - Publicado no D. a.
de 18-8-75
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76.121 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Autoriza o fun-

cionamento do curso de Administração, da Faculdade de
Administração de São Paulo,
mantida pela Sociedade Civil

Ateneu Brasil, com sede na cidade

de

São Paulo, Estado

de São Paulo. - Publicado no
D.O. de 14-8-75
76.122 - Decreto de 13 de agos-

184

to de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Direito de Araçatuba, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.O. de 14-8-75
76.123 - Decreto de 13 de agosto de 1975 - Concede reco-

184

nhecimento ao curso de Letras da Faculdade de Educação, Ciências e Letras "Urubupungá.", mantida pela Associação de Ensino e Cultura
"Urubupungá", com sede na

cidade de Pereira Barreto,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 14-8-75 185
76.124 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
transformação de cargos em
comissão e funções gratificadas em funções integrantes
das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Quadro Permanente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP, e dá outras
providências. - Publicado no
D.IO. de 18-8-75 . . . . . . . . . . 185
76.125 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Pará.
- Publicado no D, a. de 15
de agosto de 1975 .. ,,""" 186
76.126 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D. a. de 15-8-75 .. ,..... 186

76. 127 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Abre à Presidência da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidência da República e da
Agência Nacional, o crédito
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suplementar de Cr$ 530.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
187
15 de agosto de 1975 .... ,'"
76.128 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Odontologia, com sede na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D, a, de 15
de agosto de 1975
188
76,129 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Estudos Sociais do Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, com sede na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D. a.
de. 15-8-75 .. , .. , .. , . , . . . . . . . 183
76, 130 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, com sede na cidade de Amparo, Estado de
São Paulo, Publicado no
D.O. de 15-8-75
188
76,131 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Autoriza o funcionamento da habilitação em
Administração de Empresas no
curso de Ciências Administrativas da Escola Superior de
Ciências Contábeis e Administrativas, com sede na cidade
de Crlciúma, Estado de Santa
Catarina. - Publicado no D,a.
de 15-8-75 ..... "............ 189
76.132 - Decreto de 14 de agosto de 1975 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Biblioteconomia e Documentação Teresa D'Avila, com sede
na cidade de Lorena, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.O. de 15-8-75

189

76,133 - Decreto de 14 de agosto de 1975 Concede reconhecimento aos cursos de Estudos Sociais e de Ciências
Econômicas da Universidade
Federal do Acre, com sede na
cidade de Rio Branco, Estado
do Acre. - Publicado no Is.O,
de 15-8··75 , , ., . . . . . . .. . .. . .. 189
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76.134 - Decreto de 14 de agosto de 1975 Concede reco-

nhecimento aos cursos de Letras de Estudos Sociais, de

Ciê~cias e de Pedagogia. da
Faculdade de Filosofia, ctên-

eias e Letras de Sete Lagoas,
com sede na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D. O,
de 15-8-75.
76.135 - Decreto de 14 de agosto de 1975 Concede reco-

nhecimento ao curso de comunicação Social das Faculdades Integradas Estácio ~e
Sá com sede na cidade do RIO
de' Janeiro, Esta~o do Rio de
.Janeíro . - Publicado no D.a.
de 15-8-75
76.136 - Decreto de 15 de agosto de 1975 - Declara de utIlidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de Itnhas de transmissão da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de
São paulo. - Publicado no
D. a. de 18-8 e retificado no
de 18-9-75 .. .. .. .. .. .. . .. ...
76.137 - Decreto de 15 de agosto de 1975 - Dá nova denominação à Capitania dos portos dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Publicado no D. a. de 18 de
agosto de 1975 .. . . . . . . . . . . .
76.138 - Decreto de 18 de agosto de 1975 - Fixa o fator de
reajustamento salarial relativo a agosto de 1975. - publicado no D . O. de 19 de
agosto de 1975
76.139 - Decreto de 19 de agosto de 1975 - Declara cessação
de exploração de serviços de
energia elétrica, consolida área
de concessão da Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
- CEMIG e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 20-8-75 .. .. .. .. .. .. .. ....
76.140 - Decreto de 20 de agostode 1975 - Abre à Presidên-

cia da República, em favor do
Conselho de Segurança Nacional o crédito suplementar
de Cr$ 270.000,00 para reforço

190

190

190
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de dotação consignada no vigente Orçamento. Publicado no o .o, de 21-8-75 ....
76.141 - Decreto de 21 de agosto de 1975 - Encampa bens
e instalações vinculados aos
serviços públicos de energia.
elétrica no Municipio de São
Pedro do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no D.a. de 22-8-75
76.142 - Decreto de 21 de agosto de 1975 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar
de Cr$ 9.485.200,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. a. de 22 e repubhcado no de 22-8-75
76.143 - necreto de 21 de agosto de 1975 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Música "Maestro Julião", com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Publicado no D. a. de 22-8-75
76.144 - Decreto de 21 de agosto de 1975 - Altera os Decretos ncs 72.257, de 11 de maio
de 1973, e 74.805, de 19 de novembro de 1974, que dispõem
sobre classificação de cargos
em comissão e transformação
de funções gratificadas e encargos de gabinete para a
composição do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores,
do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura. - Publicado no D. O. de 25-8-75
76.145 - Decreto de 21 de agosto de 1975 - Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado em Angra
dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 22-8-75
76.146 - Decreto de 21 de agosto de 1975 - Autoriza o fun-

192

193

194

194

197

197

198

cionamento da Faculdade de
Engenharia de Operação, mantida pela Fundação Municipal de São João del Rei, Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O. de 22 de agosto de 1975
.. .. ..
199
76.147 - Decreto de 21 de agosto de 19'75 - Autoriza o run.
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cionamento do curso de Turismo da Faculdade de Co-

- Publicado no D.O. de 26 e
reto no de 28 de agosto de

Alonso, com sede na cidade

76.153 - Decreto de 25 de agosto de 1975 - Autoriza a ces..,
são, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Mumcípio de, Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.O. de 2<& de

municação

e

Turismo

197&

Hélio

do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Publica-

cado no D. O. de 22 de agosto de/1975· .. .•.............•.. 199

'16.148

~

Decreto de 21 de agos-

to de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de
Admínistraçâo e de Ciências

Contábeis

da

Faculdade

agosto de 1975

de

Ciências Administrativas de
aotnvtue, mantida pela Fundação

Joinvillense

de

Ensino,

com sede na cidade de .Joínvtlle, Estado de Santa Catarina. - Publicado no D.a. de
22 de agosto de 1975

199

76. 149' - Decreto de 22 de -agosto de 1975 - Dispõe sobre a
liquidação do Serviço Federal

de Habitação e Urbanismo -

SERFHAU, autarquia vincula-

da ao Ministério do Interior, e

blicado no D.O. de 25 de agos-

200

76.150 - Decreto de 22 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
classificação de cargos em comissão e transformação de
funções gratificadas em funções de confiança para a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, da Tabela Permanente da Universidade tFe~
deral do Espírito Santo, e dá
outras providências.
Pu
blicado no D.O. de 25 de agosto

de

1975

200

76.151 - Decreto de 25 de agosto de 1975 - Autoriza o Banco Central do Brasil a contratar a abertura de créditos até
D montante de
.
US$ 50,000,000.00, em favor da
República da Bolívia, para.o
fim que especifica. - Publtcada no D.a. de 26 de agosto de 1975

201

7·6.152 - Decreto de 2J3. de agosto de 1975 - Autoriza o Banco
Central do Brasil a contratar
a abertura de crédito no valor de

US$

10.000,000.00, em

favor da República da Bolívia para o fim que especifica.

201

202

76.154 - Decreto de 26 de agosto de 19'7J3. - Dispõe sobre a
a transposição e transformação de emprego para categorias Funcionais dos Grupos
Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades' de Nível Superior, Outras Atividades
de Nível Médio, e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria,
da Tabela Permanente do Ministério das Relações Exterlores e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 2& de
agosto de 1975

dá outras providências. -: Pu-

to de 1975
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76.155 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Concede a Lineu
de Carvalho Cruz, firma individual, O direito de lavrar calcário no Município de Iporanga, Estado de São Paulo. Publicado no D.O. "de 27 de
agosto de 19'75
75.156 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Concede à Cia .
Catarínense de Cimento Portland o direito de lavrar calcário no Município de Camboriu, Estado de Santa Catarina.
- Publicado no D.D. de 27 de
agosto de 1975
76.157 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terrena
que menciona, situado em Varglnha, Estado de Minás Gerais. - Publicado rio D.O. de
27 de agosto de 1975·
76.158 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Concede reconhecimento do curso Je Química Industrtal da Pontifícia
Universidade Católica do Rio
de Janeiro . - Publicado no
D.O. de 27 de agosto de 1975
76.159 - Decreto de 2'6 de agesia de 1975 - Concede reco-
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Péos,
nhecimento ao curso de Adrn~
nistração da Escola de Admínístraçãc de Empresas. de
jtuiutaba, Esta~o de Minas
Gerais. _ publicado no D.a.
de 27 de agosto de 1975
76.1S0 - Decreto de 26 de agosto de 19715 - Concede ~f?~o
nhecimento ao curso de ~len
eras, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari, mantida pela: Fundação Faculdade de .süosona,
Ciências e Letras de Mandaguari, Estado do :paraná.
publicado no ti.o. de 27 de
agosto de 1975
'16.161 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Moema, com sede na Cidade
de São paulo, l'istadIJ de São
Paulo. - pub.tcado no D.a.
de 2'7 de agc sto de 1975
76.162 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Presidente Venceslau, em Presidente Venceslau, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.O. de 27 de agosto ue 19r15
76.163 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
classificação de cargos em comissão e
transformação de
função gratificada para a composição das Categorias Direção
Superior e Assessoramento superior, da Tabela Permanente
da Escola Paulista de Medicima e dá outras providências. Publicado no D. O. de 28-8-75
76.164 - Decreto de 26 de agosto de 1975 - Dispõe sobre a
criação de funções integrantes
das Categorias, Direção intermediária, Código DAI-lU, e
Assistência 'Intermediária, Código DAI-1l21 do Grupo Direção e Assistencia Intermediária, Código DAI-llO, do oua0.1'0 Permanente do Ministério
das Minas e Ecergra, e dá 0:.1tras providências. - Publicado
no D.a. de 29 de agosto de
1975 (·Suplemento) . . . . . . . . . .

PÁGS.

76.165 - Decreto de ?Jl de agosto de 1975 - Aprova o Estatuto da Fundação Serviços de
Saúde Pública. ~ publicado
no D. O. de 28-8-75 .........
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76.166 - Decreto de 27 de agosto de 1S75 - Declara de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linhas de
transmissão, da
Companhia
Paulista de Força e Luz no
Estado de São Paulo. - Publicado no D. a. de 28 de
213
agosto de 1975,

76.167 - Decreto de 27 de agosto de 1975 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, dos imóveis que menciona, situados em Manaus,
Estado do Amazonas. - Publicado no D.O. de 28 de agosto de 1975
206 76.168 - Decreto de 27 de agosto de un5 - Altera a autorização concedida pelo Decreto nc 75.440, de 3 de março
de 1975, às empresas Delta
Marine Drilling Company e
Perbrás - Empresa Brasileide Perfurações Limitada.
Publicado 11-') D.a. de 28 de
agosto de 1975
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76.169 - Decreto de 28 de agosto de 1975 - Abre a Justiça
Eleitoral em favor de diversas
unidades o crédito suplemental' de Crg 4.912.400,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 28 de
agosto de 1975
76.170 - Decreto de 28 de agos207
to de 1975 - Abre ao Tribunal
de Contas da: união o crédito
suplementar de Cr$ 700.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento
- Publicado no D. O. de 29-8-75
76.171 - Decreto de 28 de agosto de 1975 - Retifica o Decreto nv 75.822, de 4 de junho
de 1975, que autorizou o funcionamento dos cursos de Letras e de Geografia e História
da Escola Superior de Ciências e Pedagogia, da Fundação
208
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Catarina - Publicado no D. O.
de 29-8-75
217
76.172 - Decreto de 28 de agosto de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União a
aceitar a, doação do terreno
que menciona, situado no Município de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso. - Publicado
no D.a. de 29-8-75
217
76.173 - Decreto de 28 de agosto de 1975 - Dispõe sobre retificação de enquadramento de
servidores do Ministério dos
Transportes e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 29-8-75
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76.174 - Decreto de 28 de agos-

to de 1975 -

Dispõe sobre re-

tificação de enquadramento de
servidores do Ministério da
Educação e Cultura e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 29-8-75
76.175 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia da Universidade do
Amazonas. Publicado no
D.a. de 2-9-75
76.176 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Educação Física de Jaboticabal,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 2-9-75 ..
76.177 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de
Administração e de Ciências
Contábeis da Faculdade de
Ciências Contábeis e Administrativas de Varginha, na cidade de Varginha, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.a. de 2-9-75
76.178 - Decreto de 19 de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba. Publicado no D.O. de 2-9-75
76.179 - Decreto de F de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao recurso de
Letras, da Faculdade de FiIosorta, Ciências e Letras de
Moema, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de
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São Paulo. - Publicado no
D.O. de 2-9-75
76.180 - Decreto de 19 de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, integrante das Faculdades da Zona Leste de São
Paulo, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 2-9-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.181 - Decreto de 19 de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Quúnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.a.
de 2-9-75
76.182 - Decreto de 19 de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ituverava, com sede
na cidade de Ituverava, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 2-9-75 ....
76.183 - Decreto de 1Q de setembro de 1975 Concede
reconhecimento aos cursos de
Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional da Escola de Medicina e Saúde Pública da
Universidade Católica de Salvador, com sede na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.
- Publicado no D. a. de 2
de setembro de 1975
76.184 - Decreto de 2 de setmebro de 1975 - Suspende
as vedações de aquisição estabelecidas no Decreto número 74.908, de 19 de novembro
de 1974; relativamente a produtos originários de países
membros da Associação Latino-Americana de Livre Comércio - ALALC. - Publicado no D. a. de 2-9-75 ....
76.185 - Decreto de 2 de setembro de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transforformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos: Pesquisas Científica e
Tecnológica, Artesanato, Serviços Auxiliares, outras Atividades de Nível Superior,
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Outras Atividades de Nível
Médio e Serviços de Transporte Oficial e portaria, do
Quadro Permanente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais e dá
outras providências. Publicado no D. a. de 5-9-75 .. 222
76.186 - Decreto de 2 de setembro de 1975 - Aprova o
Regulamento para a cobrança e fiscalização do Imposto
sobre Renda e Proventos de
Qualquer Natureza. - Publicado no o.o, de 3-9-75 (Suplemento)
224
76.187 - Decreto de 2 de setembro de 1975 Abre ao
Ministério dos Transportes, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 11.824.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
3 de setembro de 1975
76.188 - Decreto de 2 de setembro de 1975 Abre ao
Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 16.312.500,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 3-9-75 .....
76. 189 Decreto-lei de 2 de
setembro de 1975 - Abre ao
Governo do Distrito Federal
o crédito suplementar de .. ,
Cr$ 130.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no ti.o, de 3-9-75
76.190 - Decreto de 2 de setembro de 1975 - Abre à Justiça do Trabalho em favor de
diversas unidades o orédíto
suplementar de Cr$ 2.450.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 3
de setembro de 1975
76.191 - Decreto de 2 de setembro de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, o
crédito suplementar de ...
Cr$ 10.000.00,00 para reforço
de dotação consignada no vi-
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gente Orçamento.
Publicado no D.a. de 3-9-75 .... 552
76.192 - Decreto de 2 de setembro de 1975 - Autoriza o
uuncíonamento do curso de
Educação Física da Faculdade
de Educação Física de Santo
Amaro, mantida pela Organização Santamarense de Educação e cultura com sede na
cidade de São Paulo; Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.a. de 3-9-75
553
76.193 - Decreto ele 2 de setembro de 1975 Cassa a
autorização de funcionamento
da Faculdade de Pedagogia e
Estudos Sociais de Praia Grande, na cidade de Praia Grande,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 3-9-75 ..
76.194 - Decreto de 2 de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao recurso de
Engenharia de Operação da
Paonldade de Tecnologia da
Universidade de Caxias do Sul,
com sede na cidade de Caxias
do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D. a.
de 3-9-75
76. 196 - Decreto de 2 de setembro de 1975 - Dispõe sobre a Medalha do Pacificador
e dá outras providências.
Publicado no D. a. de 4 e republicado no de 11 de setembro de 1975
.
76.196 - Decreto de 3 de setembro de 1975 - Dispõe sobre a reclassificação de cargos
em comissão e transformação
de encargos de representação
de gabinete, para a composição das Categorias Direção Superior, Código LT-DAS-101, e
Assessoramento Superior, Código LT-DAS-102, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, Código LT-DAS-100,
da Tabela Permanente da Universidade Federal de Minas
Gerais. - Publicado no D. a.
de 5-9-75 .. .. .. .. .. .. .. .. ...
76.197 - Decreto de 3 de setembro de 1975 - Abre à Presidência da República em favor do Serviço Nacional de
Informações o crédito suplementar de crs 3.393.000,00
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Publicado no D.a.
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Decreto de 3 de se-

tembro de 1975 -

Abre à Jus-

tiça do Distrito Federal e dos
Territórios em favor do Tribunal de Justiça do Distrito

Federal o crédito suplementar
de Cr$

7.79G.OOO,OO para re-

forço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 4-9-75 .. 557
76.199 - Decreto de 3 de setembro de 1975 Abre ao
Tribunal Federal de Recur-

sos o crédito suplementar de
Cr$ 1.320.500,00 para reforço

de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no Ir-O, de 4-9-75 .... 558
76.200 - Decreto de 3 de se-

tembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento do curso de
Ciências da Faculdade de Ciências, Letras e Educação de
Presidente prudente, com sede
na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
- . Publicado no D.a. de 4 de
setembro de 1975 . . . . . . . . ..
-,
76.201 - Decreto de 3 de setembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento do curso de
Educação Artística da Faculdade de Educação Artística
Teresa D'Avila, com sede na
cidade de Lorena, Estado de
São Paulo. Publicado no
D.a. de 4-9-75
76.202 - Decreto de 8 de setembro de 1975 - Inclui representação do Ministério da
Previdência e Assistência Social nos órgãos de deliberação
coletiva que menciona. - Publicado no D.a. de 4-9-75 ..
76.203 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento da habilitação
em Artes Industriais do Centro
de Ensino Superior de São
Carlos, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.a. de 5de
setembro de 1975 . . . . . . . . . .
76.204 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Psicologia de Marília, com
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sede na cidade de Marília, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 5-9-75 .... 561
76.205 - Decreto de 4 de setembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Direito da Faculdade de Direito do Instituto Ritter dos
Reis, com sede na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. - Publicado no
D.O. de 5-9-75
561
76.206 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia da Universidade Regional 'do Nordeste, com sede na.
cidade de Campina. Grande,
Estado da Paraíba. - Publicado no D.a. de 5 de setembro de 1975
501
76.207 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Letras
do Instituto de Ensino Superior do Alto Uruguai - IESAU
com sede na cidade de Frederico, Weebphalen,
Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.a. de 5 de setembro de 1975
56~
76.208 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, com sede na cidade de
Ituverava Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de
562
5 de setembro de 1975
76.209 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Pedagogia, de Serviço Social e de
Administração do Instituto de
Ciências Sociais de Americana,
com sede na cidade de Americana, Estado de São Paulo. Publicado no D.a. de 5 de setembro de 1975
563
76.210 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Química Industrial da Universidade Federal de Santa Maria,
Maria" Estado do Rio Grande
com .sede na cidade de Santa
do Sul. - Publicado no D. a.
de 5 de setembro de 1975 .... 563
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76.211 -- Decreto de 4 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Administração, de Ciências Contábeis e de Ciências Atuariais
da Faculdade Porto Alegrense
de Ciências Contábeis e Administrativas, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.O. de 5 de eetembro de 1975
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76.212 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Aprova o Plano
de Reestruturação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. - Publicado no D.
o. de 5 de setembro de 1975. 564
76.213 - Decreto de 4 de setembro de 1975 - Dispõe sobre a
transferência da execução do
Plano de Melhoramento da
Alimentação e do Manejo do
Gado Leiteiro - PLAMAM Assistência Técnica e Extenpara a Empresa Brasileíea de
são Rural _ EMBRATER e dá
outras providências Publicado no D.O. de 5 de setembro de 1975
566
76.214 - Decreto de 5 de setembro de 1975 - Extingue a Comissão Jntermíníeterial criada
pelo Decreto n 74.482, de 30
de agosto de 1974. - Publicado no D.O. de 8 de setembro
de 1975
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76.215 - Decreto de 5 de setembro de 1975 - Estabelece os limites definitivos da Reserva
Indígena São Marcos declara
de utilidade pública, para fins
de desapropriação, as áreas de
terras de
domínio particular
nela existentes, e <.~á outros
providências. - Publicado no
D.O. de 8 de setembro de 1975 567
76.216 - Decreto de 8 de setembro de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado noMunícípío de Uberlândla, Estado
'de Minas Gerais. - Publicado no D.O. de 9 de setembro
de 1975

76.217 '- Decreto de 8 de sctcmbro de 1975 - Autoriza a cessão, sob a forma de utilização
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gratuita, do imóvel que menciona, situado no Município de
Santo Antonio de Leverger,
Estado de Mato Grosso. - Publicado no D. O. de 9 de setembro de 1975
76.218 - Decreto de 9 de setembro de 1975 - Dispõe sobre a
competência das Juntas de Recursos e do Conselho de Recursos da Previdência Social e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 10 de setembro de 1975
76.219 - Decreto de 9 de setembro de 1975 - Declara de utilidade pública" para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz do Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 10 de setembro de 1975
76.220 - Decreto de 9 de setembro de 1975 - Transfere da
Hídroelétrtca
Melhoramentos
Paracatu S.A para a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A.
- CEM:IG a concessão para
produzín-, transmitir e distribuir energia elétrica no Município de Paracatu, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.à.de 10 e reto no de 15 de
setembro de 1975
76.221 - Decreto de 9 de setembro de. 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de Licenciatura de 19 grau em Artes Práticas, em Educação Física e em Educação Geral, da
Universidade Federal de Minas Gerais. - Publicado no
D.O. de 10 de setembro de
1975
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76.222 - Decreto de 9 de setembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ''Tibir-içá", com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de
de 10 de setembro de 1975 .. 571
76.223 - Decreto de 9 de setembro de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Servi-

XXVI

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

PÁGS.

PÁGS.

co Social

das

Faculdades da.

Zona Leste de São Paulo, com
sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 10 de setembro de 1975 ...........•.. 571

Decreto de 9 de setembro de 1975 - Autoriza o funcionamento da habilitação em
Comércio Exterior no curso de
Administração
do
Instituto

76.224 -

Municipal de Ensino Superior

de São Caetano do Sul, com
sede na cidade de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo
- Publicado no D.a. de 10 de
tembro de 1975
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76.225 - Decreto de 9 de setembro de 1975 - Autoriza o fun-

cionamento do curso de Eatudos Sociais da Faculdade de
Educação, Ciências e Letras,

mantida pela.

União Pioneira.

de Integração Social -

UPIS;,

com sede na cidade de Brasilia,
Distrito Federal. _ Publicado
no D.a. de 10 de setembro de
1975
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Decreto de 1-0 de setembro de 1975 - Abre ao Ministério do Interior, em favor do
Gabinete do Ministro e da Seoertaría Geral
Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
.
116.320.000,00., para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D.a. de 11 de setembro de

76.226 -

1975
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Decreto de 10 de setembro de 1971) - Abre ao Ministério do Exército, o crédito suplementar de Cr$ 15.174.100,00,
para reforço de dotações constgnadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
11 de setembro de 1975
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76.228 - Decreto de 10 de setembro de 1975 - Abre ao Ministério da Justiça em favor
de diversas unidades o crédito suplementar de Cr$
.
12.254.700,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
D. a. de 11 de setembro de
........................••

de 1975
76.232 _ Decreto de 10 de setembro de 1975 - Abre a Encargos Peraís da União - Re-
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76.233 -

581

cursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito
suplementar de Cr$
.
400.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no
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.
50.000.000,00 para reforço de
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76.230 - Decreto de 10 de setembro de 1975 - Abre à Presidência da República em favor do Estado Maior das Forças Armadas o crédito suplementar de Cr$ 130.000,00 para
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no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 11 de setembro de 1975
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76.231 - Decreto de 10 de setembro de 1975 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de ..
crs 14.378.000,00 para reforço
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Rio ode Janeiro. - Publicado
no D. O. de 1'1 de setembro
de 11975
584
76.236 - Decreto de '10 d~ setembro de 1975 - Autoriza o
reaistro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona situado no Estaido do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D. O. de :11 de setembro

76.235 -

de 1975
586
76.237 - 'Decreto de 10 de setembro de ,1975 - Renova por
110 (dez) anos a concessão
outorgada à !Rádio Clube Pa-

ranaense 'Ltda., para que a
Fundação NOssa Senhora do
Rócio, sob a denominação de
Rádio Clube paranaense, passe
a executar na cidade de Curitiba Estado do Paraná, ser-:
viço' de radiodifusão sonora em
onda média "de âmbito nacional. - Publicado no D. O.
de 11 de setembro de íl975 .. 586
76.Q38 - Decreto de 110 de Sêtembro de 1975 'I'ransfere,
à
Fundação Rádio Mauá. a
autorização outorgada ao Ministério do Interior para,
através do Governa do Território Federal de Roraima, instalar, na cidade de Boa Vista,
uma estação 'de radiodifusão
sonora em onda média, com
fins exclusivamente educativos. Publicado no D, O.
de 11 de setembro ide 1975 .. 587
76.239 - Decreto de 10 de setembro de 1975 Outorga
concessão à Sompur - Radiodifusão Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade de Manaus,
Estado do !Amazonas. -- Publícado 110 D. O. de 11 e reüficado no de 15 de setembro
de 1975
76.240 - Decreto de 1>1 de o::etembro de 1975 - Abre à Pre-

sidência 'da raepúbuca, em favor da Secretaria de PlaneJamente - Entidades Supervisionadas, o crédito suplemantal' de Cr$ 12.800.000,00 para
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reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
PUblicado no D. O. de 12 de
setembro de 1975
588
76.241 _ iDecreto de 11 de setembro de 1975 - Transfere,
'Para o Ministério ida Agricultura, a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional - CCCCN e dá outras
providência. - publicado no
D. O. de 12 de setembro
de 1975
76 .242 - Decreto de 11 de setembro de 1975 - Abre à Pre-

sidência da 'República em favor do Estado-Maior das Forças Armadas o 'crédito suplementar de Cr$ 3.810.000,00
para reforço 'de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O.
de 12 de setembro de 1975 ..
~'6 .'243 Decreto de 11 de setembro de 1975 \Abre à
Presidência da República, em
favor da Secretaria de IPlanejamento Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de ür$ 1i10.000.000,00
para reforço de dotações consignadas 110 vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
12 de setembro de 1975 ....
76.244 - Decreto de '11 de setembro de 1975 Abre à
Presidência da, República, em
favor da comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas, o crédito suplementar de Cr$ 278.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 12
de setembro 'de 1975
76.245 - Decreto de 11 de setembro de Ul75 - Abre ao
Ministério da tAgricultura, em
[favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de
ces 30.547.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O.
de 12 de
setembro de 1975
76.24'6 - Decreto de 11 de setembro de 1975 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a 'doação do
terreno que menciona, situa-
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'do no Município de Barbacena, Estado de [J.Vlinas Gerais.
- Publicado no D. O. de 12
de setembro de 1975
594
76.247 - Decreto de '11 de setembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de

desapropriação pelo (Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS,
úrea necessária à construção
do Açude Público "Araras",
no Estado do ceará. - Publicado no D. O. de !1-2 ide setembro de 1975 ....•.........

de 1975

594-

76 .248 ~ Decreto de '12 de setembro de 1975 - promulga
o Protocolo de Emendas à
Convenção única sobre /Entorpecentes, 1961. Publi-cado
no D. O. de 115 de setembro

de 1975
598
76.,249 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Promulga

a Convenção que Orla o Centro Internacional do Cálculo.
-

Publicado no D. O. de 15

de setembro de 1975
76.250 - Decreto de 112 de setembro de 1975 - erormaeu
o Acordo Básico de Cooperacão Técnica e Científica BrasilGana. - iPublicado no D. O.
de 15 de setembro de 1975 ..
76 .1251 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - !Renova por
10 (dez) anos a outorga deferida à Rádio Sociedade Mantiqueira, cuja denominação foi
alterada para Rádio Sociedade
Mantiqueira a.tde.., para que
a Fundação Nossa Senhora
Aparecida passe a executar
serviço de radiodifusão sonora.
em onda média de âmbito regional, na cidade de Cruzeiro,
Estado de São Paulo. - Publlcado no D. O. de 15 de setembro de 1975
76.252 - Decreto de 1·2 de setembro de 1975 - 'I'ransfere
a sede do 56':' Batalhão de Infantaria, extingue a 6'1- Companhía de rnraore.na e dá
outras providências. ....... lPublicado no D. O. de 15 de setembro de 1975
76.253 - Decreto de 112 de setembro de 1975 - ccciare do
utilidade pública, para fins de
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desapropriação, áreas de terra
e benfeitorias necessárias à
implantação da Usina 'I'ermoelétrica denominada Jorge Lacerda lI!, 'da Centrais Elétricas do Sul do Brasil S. A. ELE'DROSUL, no Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 15 de setembro

598
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76.,255 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Itapicuru Agro-Industrial Sociedade Anônima o direito de
lavrar calcário no ~\o1unicípio
de Codó, Estado do Maranhão.
- Publicado no D. O. de ,15
de setembro de 1975
602
76.256 - Decreto de 12 de st:~
lembro de ,1975 - Concede à
Mineração Cambuí S. A. o direito de lavrar filito no Município de 'São José dos PInhais, Estado do Paraná.
Publicado no D. O. de 15
e retificado 1110 de ,23 de setembro de 1975
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602

Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Mineração Topázio Limitada
o direito de lavrar água potável de mesa no Município de
Glicério, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 15
e retificado no de 23 de setembro de 1975
603
76.258 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão adrrnnlstrattva, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Light - Serviços de Eletricidade
S.A.,
no Estado do 'Rio de Janeiro.
- Publicado no D. O. de 15
de setembro de 1975
604
76.259 - Decreto de 12 de Ge~
tembro de 1975 - Concede à
Cimento Aratu S. A., o direito de lavrar calcário coralígene no Município de Salva-
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76.254 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Mineração Santa Patricia L1mitada, o direito de lavrar
calcário no Município
de
Monte Alegre, Estado do Pará.
_ Publicado no D. O. de 15
de setembro de 1975
601
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dor, Estado da Bahia.
Publicado no D. O. de 15 de
setembro de 1975
'iG .260 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Oxford S. A. Indústria e Comércio aSArco o direito
de lavrar argila no Município de Pién, Estado do Paraná. - Publicado no D. O,
de 15 e retificado no de 23
de setembro de '1975
'16.261 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Cimento IAratu S. A., o direito de lavrar calcário coralígene no Município de Salvador, Estado da Bahia. - !Publícado no D. O. de 15 de setembro de 1975
76.262 - Decreto de 12 de se. tembro de 1975 - Concede à
Cerâmica 'I'ogni S. A. o direito de lavrar argila no Município de Sacramento, Estado de
tatnas Gerais. - Publícado no
D. O. de
15 de setembro
de 1975
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606
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Decreto de '12 de setembro de 1975 - Concede à
Minérios Industriais do Sul
S. A. - MINEL o direito de
lavrar argila nó Município de
Urussanga, (Estado de Santa
Catarina.
Publicado no
D. O. de 15 e retificado no de
~3 de setembro de 1975
608

76.,263 -

Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Mineração Nirvana Ltda. o
direito de lavrar 'calcário no
Município de Cantagalo, Es-.
tado do Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 15 de
setembro de 1975 . . . . . . . . . .. 609

76.264 -

7U ..265 - Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à,
(Empresa Rada de Mineração
Ltda.. o direito de lavrar eremita no Município de Serro,
Estado de Minas Gerals . Publicado no D. O. de 15 de
setembro de ·1975 ...........• 610
Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Cimento Aratu S. A. o direito de lavrar calcário coralfgene no Município de Salvador, Estado da Bahia. - Pu-

76.266 -

blicado no D. O. de 15 de setembro de 1975 ..........••.• 610
76.267 - Decreto de 112 de setembro de 1975 - Concede à
Companhia de Cimento Pertland BarrOSO o direito de lavrar calcárto no Município de
Barroso, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 15 de setembro de 1975 .• 6l'l
Decreto de 12 de setembro de 1975 - Concede à
Empresa de Caolim Ltda..; o
direito de lavrar argila no
Município de Jnhaúma, Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 15 de setembro de ,1975 ....••........ 612

76.268 -

Decreto de .12 de setembro de 1975 - Concede à
Minérios Industriais, do Sul
S. A. - MINEL o direito de
lavrar quartzo no Município
de Urussanga, Estado de Santa Catarina: - Publicado no
D. O.
de 15 de setembro
de 1975
&13
76.270 - Decreto de 15 de setembro de 1975 - Concede à
Mineração Aripuanã S.A. o
direito de lavrar cassiterita
1110 Municípío
de Aripuanã,
Estado de Mato Grosso. ~
Publicado no D. O. de 16 de
setembro de 1975
614
76.271 - Decreto de 15 de setembro de 1975 - Dispõe sobre as funções de confiança
integrantes das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, da Tabela
Permanente da Universidade
Federal da Bahia, e dá outras
provídências , - Publicado no
D.O. de 17-9-75
615

76.269 -

Decreto de 15 de setembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha de transmissão da Companhia paulista de Força e
Luz, no Estado de São Paulo.
" - Publicado no D.O. de 16
de setembro de 1975
615

76.272 -

Decreto de 15 de seConcede à
Companhia de Cimento Sal-

76.273 -

tembro de 1975 -

xxx

Aro::) DO PODER

rÁG~.

vador o direito de lavrar calcário no Município de Salvador, Estado da Bahia. - Publicado no D.a. de 16 e retificado no de 18-9-75
616
76.274 - Decreto de 15 de setembro de 1975 - Dispõe so-

bre a transformação de cargos
em comissão e funções gratificadas. em funções integrantes da Categoria Direção Intermedlâria,

código
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do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do. Quadro
Permanente da Escola Paulista de Medicina. - Publicado
no D.O. de 17-9-75
617
76.275 - Decreto de 15 de setembro de 1975 Organiza
o Conselho Nacional de Direito Autoral e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 17-9-75 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 618
76.276 - Decreto de 15 de setembro de 1975 -

Dispõe so-

bre a estrutura básica do Departamento Administrativo do
serviço Público (DASP) e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 16-9-75 .... 619
76.277 - Decreto de 16 de setembro de 1975 Confisca
bens da empresa denominada
S.A. Central de Imóveis e
Construções, com sede na Capital do Estado de São Paulo,
para a reparação de danos
causados ao patrimônio público e dá outras providências. - Publicado no n.o .

de 16-9-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
76.278 - Decreto de 16 de setembro de 1975 Confisca
bens pertencentes a Nicolau
João Abdalla, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 16-9-75
621

76.279 - Decreto de 16 de setembro de 1975 Confisca
bens pertences à Fábrica de
Tecidos Cartoba S.A., e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 16-9-75 .. 622
76.280 - Decreto de 16 de setembro de 1975 Confisca
bens pertencentes à potassa
e Adubos Químicos do Brasil
S. A. e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
16 de setembro de 1975 .... 623
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76'.281 _ Decreto de 16 de setembro de 1975 - Fixa a distribuição das fUnções privativas e gerais dos oficiais do Exército.
em cada Arma e no QMB, por
postos a vigorar a partir de 31
de ag~sto de 1975 _ Publicada
no D.p. de 17-9-75. .......•.. 623
76.282 _ Decreto de 16 de setembro de 19"75 - Autoriza o
registro, em nome da União Federal, do terreno que menciona,
situado na Cidade de Lapa, Es~
tado do paraná.. _ publicada
no D.O. de 17-9-75
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76.283 - Decreto de 16 de setembro de 1975 - Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado em Brasília,
Distrito Federal. - publicada
no D.O. de 17-9-75
625
76.284 _ Decreto de 16 de setembro de 197'5 - Autoriza o registro, em nome da União Federal, do imóvel que menciona,
situado em Cuiabá, Estado de
Mato Grossa. - Publicada no
D.O. de 17-9-75
626
76.285 _ Decreto de 16 de setembro de 1975 - Autoriza a
cessão, sob a forma de util1zação gratuita, do terreno que
menciona, situado no Município
de Jundiaí, Estado de São Paulo. _ publicada' no D.a. de
17-9-75.
626
76.286 -e-- Decreto de 17 de setembro de 1975 - Abre ao Ministério do Trabalho, o crédito suplementar de crs 13.127.500,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
publicada no D. O. de
18-9-75 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 627
76.287 - Decreto de 17 de setembro de 1975 - Exclui cargo, que
indica, do Quadro de Pessoal
- Parte permanente - do Ministério da Agricultura. _ Publicada no D.a. de 18-9-75 .. 628
76.288 _ Decreto de 17 de setembro de 1975 - Declara de utilidade pública e interesse social,
para fins de desapropriação pelo
Departamento
Nacional
de
Obras Contra as Secas
.
(DNOCS), área de terra abrangida pelo projeto de Irrigação
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"planície de rcó'', no Município de rcô, Estado do Ceará.
publicada no D. O. de 18-9-75 628
76.289 - Decreto de 17 de setembro de 1975 _ Declara de
utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação' pelo Departamento Nacional de obras contra as Secas
_
(DNOCS), área de terra
abrangida pelo Projeto de Irrigação "Ayres de Souza", no Municlpío de Sobral, Estado do
ceará. - Publicada no D. O.
de 18 e reto no dia 23-9-75 630
76.290 - Decreto de 18 de setembro de 1975 _ Eleva as alfquotas do Imposto único s?b:e
Lubrificantes e Combuatíveís
Líquidos e Gasosos. - Publicada no D. O. de 18-9-75 .... 633
76.291 - Decreto de 18 de setembro de 1975 _ Fixa o fator
de reajustamento salarial relativo a setembro de 1975. _ Publicada no D. O. de 18-9-75 .• 633
'16.292 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Altera o
Decreto número 73.478, de 16
de janeiro de 1974, que dispõe
sobre classificação de cargos
em comissão e _transformação
de funções gratificadas e encargos de gabinete para a
composição do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores,
do Quadro Permanente do Mír::.istério das Relações Exteriores. - Publicado no D. O.
de 18 de setembro de 1975 .. 633
76.293 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Dispõe sobre a transformação de cargos
em comissão e funções gratificadas, em funções íntegrantes da Categoria Direção Intermediária do Grupo - Direção e Assistência Intermediária, do Quadro Permanente da Universidade Federal do
Espirito Santo - Publicado no
D. O. de 18 de setembro de
1975 -

76.294 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Introduz alterações no Plano Geral de
Convocação para o Serviço MiR
litar nas Forças Armadas em
1976 - aprovado pelo Decreto nv 75.901, de 24 de junho
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de 1975. - Publicado no D. O.
de 19 de setembro de 1975 .. 635
76.295 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Altera o Regulamento do Fundo do Exército (R-198) e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 19 de
setembro de
1975

636

76.296 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área de
terreno urbano, sem benfeíto..
rias, a ser desmembrado de
maior porção, situada à Rua
Duque de Caxias, cidade de
Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, destinada à
construção da estação telefônica local, pela Telecomunicações de São Paulo S. A. TELESP. - Publicado no D.a.
de 19 de setembro de 1975 .... 636
76.297 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Torna sem
efeito outorgas concedidas, dísPõe sobre as empresas Rádio
Nacional do Rio de Janeiro e
TV..Rádio Nacional de Brastlia, autoríza a estabelecer estações de radiodifusão e dá
outras providências. - Publicado no D., O. de 19 de setembro de 1975 . . . . . . . . .. . . . . .. 637
76.2.98 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação, uma área de
terreno urbano, sem benfeitorias, no Município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro destinada à instalação de um Centro Telefônico Automático pela
Companhia Telefônica Brasileira. - Publicado no D. O.
de 19 de setembro de 1975 .. 638
76.299 - Decreto de 18 de se..
tembro de 1975 - Abre, à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar
de Cr$ 3.655.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 19 de setembro de 1975
639
76.300 - Decreto de 18 de se,
tembro de 1975 - Abre ao Supremo Tribunal Federal o cré-
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dito suplementar de .....•........
c-s 4.375.200,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 19 desetembro de 1975
640
76.301 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Abre ao Mu...
rrícípio do Exército o crédito
suplementar de Cr$ 5.507.500,00

para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de

19 de setembro de 1975
76.302 - Decreto de 18 de setembro de 1975 - Abre à Jus-

641

tiça Federal de 1'" Instância o
crédito suplementar de
.
Cr$

1.400~OOO,OO

para reforço

de dotação consignada no vi-

gente Orçamento. - Publicado
no D. O. de 19 de setembro
de 1975
642
76.303 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Dispõe sobre
a transposição e transformação de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares,
Serviços di Transportes Oficial
e Portaria, outras Atividades
de Nivel Superior, Serviços Ju~
ridicos e Outras Atividades de
Nível Médio, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Pará, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 23 de setembro de
1975 (Suplemento) ..•........ 642

76.304 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Dispõe sobre
a transposição e transformação de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nivel Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte
Oficial e Portaria da Tabela
Permanente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 23 de setembro de
1975 (Suplemento)
643
76.305 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Dispõe sobre
a transposição e transformação de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos, Outras
Atividades de Nivel Superior,
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Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e
Pontaria, do Quadro Perma-.
mente da Universidade Federal
do Espírito Santo e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 23 de setembro de
1975

(Suplemento)

76.306 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Dispõe sobre
a transformação de cargos em
comissão e a criação de funções de confiança, para composição das Categorias Direção
'Superior e Assessoramento Superior, do Grupo-Direção e As"
sessoramento Superiores, da
Tabela Permanente do Departamento Administrativo
do
Sewtço Público. - Publicado
..no D. O. de 19 de setembro de
1975 (Suplemento) . . . . . . . . . .
76.307 - Decreto de 19 de setembro de 1975 :- Dispõe sobre
as _Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária do Grupo Direção e
Assistência Intermediárias, do
Quadro Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Público. - Publicado no
D. O. de 19 de setembro de
1975 (Suplemento) . . . .. . . . . .
76.308 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Abre a En-.
cargos Gerais da União - Fundo de Desenvolvimento de
Áreas Estratégicas, o crédito suplementar de Cr$ 25.000.000,00
para reforço de dotação con..
stg nada no vigente Orçamento. - Publicado no de D.O.
de 22 de setembro de 1975 ..
76.309 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Concede autorização ao Centro Francês
de Exploração dos Oceanos para
realizar, no mar territorial e
plataforma conetdnental do
Brasil, os serviços que especifica. - Publicado no D. O.
de 22 de setembro de 1975 ...
76.310 - Decreto nc 19 de setembro de 1975 - Altera a redação do artigo 29 do Decreto
no 75.737, de 19 de maio de
1975, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, terrenos e benfeitorias necessárias à construção
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da
subestação
denominada
"Agua Grande lI", no Bairro
de Cordovil, Cidade do Rio de
Janeiro. - Publicado no D. O.
de 22 de setembro de 1975 e
retificado no de 24 de setembro de 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . 648
76.311 - Decreto de 19 de setembro de 1975 ,- Dispõe sobre
a intervenção em área índígena, localizada no Território
Federal de Roraima, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de 22 de setembro
de 1975
7G.312 - Decreto de 19 de Se~
tembro df1 1975 - Autoriza o

funcionamento dos cursos de
Pedagogia, de Letras e de Estudos Sociais da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Ouro Fino, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
tembro de 1975
76.313 - Decreto de 19 de setembro de 1975 - Autoriza o
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DECRETO NQ 75.922 -

DE

1

DE

JULHO DE 1975

Dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Centros Sociais Urbanos - CSU.

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 E' criado o Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos esu. com a finalidade de promover
a integração social nas cidades, através do desenvolvimento de atividades
comunitárias nos campos da educação. cultura e desporto, da saúde e
nutrição, do trabalho, previdência e
assistência social e da recreação e lê.~

zer.

Art. 2(,1 O Programa objetivará a
instalação de centros sociais urbanos,
de uso público, com vistas, principalmente, às seguintes atividades, de
caráter comunitário:
I - Educação e cultura
a) cursos, conferências e seminários
de atualização e extensão cultural;
b) promoção de exposições, da leitura, da música, do cinema, do folclore e de outras manifestações culturais e artísticas;
II - Desporto
a) educação física;
b) práticas desportivas;
III - Saúde e Nutrição
a) educação sanitária;
b) imunização e controle de doenças transmissíveis;
c) assistência médtco-odontológtca
sanitária;

d) saúde materna-infantil;
saúde mental;
j) educação nutricional;
g) suplementação nutricional.
IV - Trabalho, Previdência e Assistência Social
a) treinamento profissional e orí ..
entaçâo para o trabalho;
b) agências de emprego;
c) expedição de carteiras profísslonaés e assistência previdenciária;
d) assistência ao menor abandonado e à velhice;
e) assistência jurídica;
V - Recreação e Lazer.
Parágrafo único. As atividades a
que se refere este artigo deverão orientar-se pelas diretrizes definidas pelos Ministérios competentes.
Art. 3i? Constituem áreas prioritárias para a implantação dos centros
sociais urbanos a que se refere o urtigo anterior:
I - as áreas urbanas pertrérrcas
dos grandes centros urbanos, com
predominância de populações de níveis de renda médio e inferior.
11 - as áreas onde se localizam os
grandes e médios conjuntos habitacionais.
111 - as áreas urbanas onde ocorrem concentrações de estabelecimentos de ensino público e outros equipamentos de uso comunitário.
IV - as áreas utilizadas por '1.530ciações desportivas ou recreativas,
que possam integrar-se no Programa de Centros Sociais Urbanos
e)

(CSUl.
§ 19 A localização dos centros sociais urbanos deverá harmonizar-se
com as diretrizes definidas para o
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uso do solo urbano pelos organismos
de planejamento das Regiões Metropolitanas, estabelecidas por lei com-

plementar, ou pelas Prefeituras Municipais.
§

2º Os conjuntos habitacionais de

médio e grande porte,
financiados
pelo Sistema Financeiro da Habita-

ção (BNH), deverão prover área ad squada para a implantação do centro
:.social urbano correspondente.
Art. 4º Os investimentos necessários à implantação dos centros 50·
cíaís urbanos serão financiados:
I com recursos dos Orçamentos
da Uniãoç .
II - com recursos do Fundo Na-

cional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
III - com recursos dos Fundos de
Participação dos Estados e Municípios e do Fundo Especíal ;
IV - com financiamentos, concedidos aos Estados, Munícíplos ou a

outras entidades gestoras ou co-gestoras, a nível local, dos centros sociais urbanos, pela Caixa Econômica
Federal (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS) e pelo -sanco Nacional da Habitação;
V - com outros recursos públicos
ou privados.
§ F,I Os recursos a que se referem
os itens I e II deste artigo não ].:'0derão exceder, isolada ou conjuntamente, a 50% do investimento total
necessário à implantação de cada
centro social urbano.

§ 2" No exercício de 1975, serão destinados ao Programa:
I - Cr$ ao.ooo.OOO,OO (oitenta milhões de cruzeiros), à conta do Orçamento da União (Financiamento dEI
Projetos Prioritários);
II - Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), à conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE.
Art. 5Çl O custeio da manutenção
dos CSUs será considerado a nível de
cada projeto, a ser submetido pelos
órgãos executores do Programa (Municípios, Estados, entidades de assistência social, conforme o caso), devendo-se assegurar que os órgãos locais e as comunidades, com participação suplementar dos Ministérios,
custearão, com recursos próprios, os
serviços que prestarem. A implanta-

EXECUTIVO

ção .do Programa, em cada caso, so-

mente será recomendada quando
houver garantia de recursos para o
seu custeio.
Art. 6g Fica criado Grupo Executivo responsável pela ímplementaçâc
do Programa, composto:
I - por um representante da Comissão Nacional de Regiões Metropclitanas .e Política Urbana - CNPU,
na qualidade de Coordenador;
Il - por representantes dos Ministérios da Educação e Cultura, Saúde.
Trabalho, Previdência e Assistência
Social, Interior e da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República.
Art. 79 Ao Grupo Executivo a que
se refere o artigo anterior compete:
1 - propor ao Conselho de Deser;volvimento Social - CDS as normas
e critérios de prioridade para a execução do Programa;
II - submeter anualmente ao CDs
o plano de execução do Programa;
!lI - credenciar os agentes locais
gestores ou co-gestores do Programa;
IV - aprovar os projetos de tmplantação e funcionamento dos centros sociais urbanos, propondo a R€cretaria de Planejamento e aos Ministérios envolvidos a destinação dos
recursos financeiros, materiais e humanos
necessários, submetendo-os
ademais à apreciação da CEF ou do
BNH, para efeito de financiamento
complementar;
V - tomar as demais providências
necessárias à coordenação de execução do Programa.
Art. a9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1Çl de julho de 1975;
1549 da Independência e a79 da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
L. G. do Nascimento e Stlva
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DE

2

DE JULHO DE

Exclui cargo que indica, do Qu"~dro de Pessoal Mi-nistério <io Intcrícr,

1975

Parte Permanente -

do

O presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 7Q, da Lei n Q C.040,
de 9 de maio de 1974. e o que consta do processo n.e 12.620, de 1974, do Ministério do Interior,
DECRE'I'A:

Art. 1.0 Fica excluído do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do Ministério do Interior, um cargo de Oficial de Administração, código AF-201.14.B, ocupado
por Maria Waldir Barros Lima. a partir de 1.0 de julho de 1974.
Art. 2. 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação reV0gadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1975; 154.0 da Independência e J37:' oa
República.
ERNESTO GEISEL

Mauricio Rangel Reis

DECRETO

N." 75

924 -

DE 2 DE JULHO DE

Dispõe sobre a Medalh,1, Murecluü Hermes tras providências.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere

o

1975

Aplicação e Estudo. e dá

Art. 81, item

rrr,

QU-

da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.0 A Medalha "Marechal Hermes - Aplicação e Estudo", Instituída pelo Decreta n,s 37.406, de 31 de maio de 1955, será conferida:
I - aos militares da atf a que- hajam concluído, em primeiro lugar, os
cursos militares de formação, graduação, aperfeiçoamento e altos-estudos
militares, realizados no Exército;
II - aos militares que forem aprovados em primeiro lugar em concursos de titulas e de provas para ingresso no Magistério do Exército;
III - aos militares que tenham obtido o primeiro lugar em suas turmas nos cursos de formação de Oficiais em Academias Mílitarea Estrangeiras.

Art. 2.0 As caractenntícas da Medalha "Marechal Hermes - Aplicação
e Estudo", obedecem às seguintes indicações;
I - De "Bronze" ou "Prata" de 900 milésimos e "Prata" de 900 mneaímos com banho de ouro, em forma circular, com 35 mm de diâmetro o
03 mm de espessura, entre os planos de maior relevo, de acordo com o desenho anexo;
II - Anverso: ao centro um sabre sobreposto à esfera armllar, envolvidos 1-"'Or uma coroa de louros, atada por um laço;
lU - Reverso; os dízeres "Marechal Hermes - Aplicação e Estudo",
circundando o emblema do Exército, projetado sobre o contorno geográfico
do Brasil;
IV - Passadeira e barreta - serão confeccionadas sem coroa, com uma,
duas ou três coroas, corri material idêntico ao da medalha correspondente,
tendo as seguintes dimensões:
Largura interna
35 mm
Largura externa _ 38 mm

Aros
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Altura interna - 09 mm
Altura externa - 12 mm:
Parágrafo único. A medalha será usada pendente de uma fita de gorgurão de seda chamalotada na cor azul ultramar, tendo ao centro uma listra verde e outra amarela com 35 milímetros de largura e 45 milímetros de
comprimento, medidos da parte superior até a dobra da alça da medalha.
Art. 3.° A Medalha "Marechal Hermes - Aplicação e Estudo" será
concedida pelo Ministro co Exército, a quem caberá baixar as instruções
estabelecendo os critérios e demais normas reguladoras para a sua C0ncessão.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os incisos I, !LI e IV do artigo 1.0, e artigos 2.° e 3.° do Decreto n."
37.406, de 31 de maio de 1955, o Decreto n.e 57.175, de 4 .de novembro de
1965, e demais disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1975; 154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

.sylvio Frota

(Anexo ao Decreto n 9 75.924 de 2 de Julho de 1975
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DECRETO NQ 75.925 -

DE

2

DE JULHO DE

1975

Abre ao Ministério do 'I''iabalho em favor da Secretaria Geral - Fundo
de Assistência ao Desemqrreçculo e Conta Especial Emprego e Salário,
o crédito suplementar de Cr$ 7.803.600,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição oue lhe contere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Mmistérío do Trabalho em favor da Secretaria
Geral - Fundo de Assistência ao Desempregado e Conta Especial Emprego e Salário, o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.8o-S.000,{H)), (sete
milhões, oitocentos e três mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 26.00, a saber:

c-s
26.00 -

MINISTJl:RIO DO TRABALHO

26.12 -

Secretaria Geral ao Desempregado

Fundo de Assistência

Programa de Trabalho

2612.15800212.122 -

1,00

e

Natureza da

Despeso:
Manutenção dos Serviços Administrativos

3.1.1.1 - Pessoal Clvíl
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteríores
.
26.13 - Secretaria Geral - Conta Especial Emprego e Salário
Proçrtima de Trabalho
Despesa

e

3.989.300
1. 700.300
1.000.000

Natureza da

2613.15802'172.023 - Capacitação ae Recursos Humanos
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
2613.15804761.315 - Campanha Nacional de Prevenção
Acidentes do Trabalho
3.1. S. 2 - outros Serviços de Terceiros

.
de

656.000

.

458.000
7.803.600

TOTAL
Detalhamento do Programa de Trabalho
à Conta de RecursOs Vinculados

2612.15800212.122 14 -

2613.15802'172.023 14 2613.15804761.315 14 -

Manutenção dos Serviços Administrativos
Cota-Parte da, Contribuição Sindical
Capacitação de Recursos Humanos
Cota-Parte da Contribuição Sindical
Campanha Nacional de Prevenção
de
Acidentes do Trabalho
Cota-Parte da Contribuição Sindical
TOTAL.,

.

6.689.600
656.000

458.000
7.803.600
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Art. 21? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 26.00, a saber:

c-s

1,00

26.00 - MINISTllRIO DO TRABALHO
26. 12 -- Secretaria Geral - Fundo de Assistência
ao Desempregado
Programa de Trabalho e Natureza da

Despesa

Atividade -- 2612.15800212.122
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
Projeto - 2612.15804771.312
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 2612.15804772.397
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
....••..............
3.1.2.0 - Material de Consumo .0.0 ••••••••••••••

Atividade -- 2612.15804772.398
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos .....•••.............
26.13 -- Secretaria Geral -- Conta Especial Emprego e Salário
Proçramà de Trabalho
Despesa
Atividade -- 2613.15802172.023

3.1.1.1 -

e

1.000.000
1. 700.000
1.500.000
600.000
889.600
1.000.000

Natureza da

Pessoal Civil

02 -- Despesas Variáveis
....•••.............
3.1.2. O -- Material de Consumo ...•••............
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.

.
.

116.000
110.000
30.000
220.000
180.000

..
.
..
.
.

135.000
120.000
73.000
60.000
70.000

.

7.803.600

4.1.3.0
4.1.4.0
Projeto
3.1.1.1
02

3.1.2.0
3.1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0

- Equipamentos e Instalações
-- Material Permanente
-- 2613.15804761.315
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis
- Material de COnsumo
- Encargos Diversos
- Equipamentos e Instalações
- Material Permanente
TOTAL

Detalhamento do Programa de Trabalho à
Conta de Recursos Vinculados

Atividade -- 2612.15800212.122
14 -- Cota-Parte da Contribuição
Projeto -- 2612.15804771.312
14 - Cota-Parte da Contribuição
Atividade - 2612.15804772.397
14 -- Cota-Parte da Contribuição
Atividade -- 2612.15804772.398
14 - Cota-Parte da Contribuição
Atividade -- 2613.15802172;023
14 - Cota-Parte da Contribuição
Projeto -- 2613.15804761.315
14 - Cota-Parte da Contribuição
TOTAL

Sindical

1.000.000

Sindical

1. 700.000

Sindicâl

2.100.000

Sindical-

1.889.600

Sindical

656.000

Sindical

458.000
.

7.803.600
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1975; 154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simcmsen:
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis veuoso

DECRETO N/' 75.926 -

DE

? DE JULHO DE 1975

Abre aos Ministérios da Educação e Cultura e do Traablho, o crédito suple·mentar de Cr$ 2.:379.500,00, para reforço de dotações consignadas no oigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorízação contida no artigo 6 o da Lei n.s 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
l'ECRETA:

Art. 1.0 Fica aberto aos Ministérios da Educação e Cultura e do Trabalho, o crédito suplementar no valor de crs 2.379.500,00 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas aos subanexos 15.00 e 26.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
.

Secretaria Geral
Informações Estatísticas no Setor Educacional
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.14 - Departamento de Administração
1514.08070212.013 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários
- Entidades Supervisionadas
1519.08080342.886 .- Atlvídaces a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federaís
08 - Diversas . .
.
15.30 - Centro Nacional de Educação Especial
1530.08421892.481 - Assistência Técnica e Financeira às Instituições Privadas de Ensino

2.329.500

15.02 1502.08090441.060 -

3.2.7.9
4.3.7.4
04
1530.08422172.023
3.2.7.9
26.00

-

26.01 2601.15800232.078 3.1.3.2 -

Diversas

Diversas
Outras Ccntríbuíções
Capacttaçâo ãe Recursos Humanos
Diversas
MINISTÉRiO DO TRABALHO
Gabinete do Ministro
Coordenação de Relações Públicas
Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

152.000

800.eoo

63.500

.

S83.0DO

.

87.0UO

.
.

314.000
50.000

.

60.000

..

2.379.500

Aros DO PODER EXECUTIVO
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Art. 2." Os recursos neccssártos à execução deste decreto decorreria de
anulação parcial c'e notacóes o-camentárias consignadas no vigente Orçamenta aos subauexos 15.00 l~ 26.00. a saber:
Cr$
15.00 --

MrNISTf~RIC

TURA

DA EDUCAÇAO E CUL..

1,00

2.329.500

15.02 -- Secretaria Geral

Projeto -- 1502.0S070431.05r
4.1.2.Q - Servíçoa em Regtme de programação Especial . .

',

.

100.000

3.1.2.0 -- Material ce Ccnsumo .. o.·
.
15.18 -- Departamento de Assuntos Universitários

152.000

Projeto -- 1502.08090441.060

Atividade -- 1518.08440452.105
3.2.1. O - Subvenções Sociais

.

50.000

.

50.000

PTojeto -- 1518 CV442Ü51.674
3.2.1.0 -- Subvenções Sociais

15.19 -

Depal'tamen1;P de Assuntos Universitários - EntidRdes Supervisionadas

Atividade - 1519.03080342886
4.3.7.1 - Entidades Federais
02 - Auxilios pers Amortização da Dívida Pú-

blica Externa

15.21 -

Projeto 3.1.3.1 15.26 -

.

Remuneração de Serviços Pessoais
Instituto Nacional do Livro

310.000

Atividade - 1528.08482362118
3.1.3;.2 - outros Serviços de Terceiros
.
15.30 _. Centro Nacíonal de Educação Especial
Atividade - 1530.0G4Z1S!::l2.219
3.2.7.9 - Diversas
.
4.3.7.4 - l}iversas
04 - Outras contribuições
.
Atividade - 1530 08422172.023

4.3.7.4 04 -

63.500

Departamento de Ensino Supletivo
1521. OG4f>2131 .065

Diversas
Outras contribuições

Atividade - 1530.08472352.084
3.1.4.0 - Encargos Diversos
26.00 - MINISTJ!;RlO DO rRABALHo
26.01 - Gaoinete ao Ministro
Atividade - 2601.1bS00232. 078
4.1.3.0- Equípamentos e Instalações
TOTAL

290.000

783.000
87.000

.

344.000

.

100.0~0

.

50.000

.

50.030

.

2 ..179.5JÜ

Art. 3.° O presente crédito, no que se refere à Universidade Federal de
santa Maria, não acarretará alteração na programação constante do Anexo
111 da Lei Orçamentária em curso.
Art. 4Q .aste Decreto entrará em vigor na data de SUa publicaçâo, revogadas as dlSp08IÇoeS em contrário.
Brasilia, 2 de julho de 1075; 154.° da Independência e 87.c da
República.
ERNESTO GEISEr~
Mario Henrique simoneen
Ney Braga
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis venoso
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DECRETO N.o 75.927 JULHO DE 1975

DE 2 DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terr~
no que menciona, situado 1W Mun~
cípío de Guarujá, Estado de Sao
Paulo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe co~f~re
o artigo 81, item III, da Constttuíçao,
e de acordo com o disposto nos arts.
1.165 e 1.180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. I? Fica o Serviço do PatrimO-

nic da união autorizado a aceitar a
doação que, nos termos do Decretclei Estadual n.s 13.119, de 14_de dezembro de 1942, o Estado de SaD Paulo fez à União Federal, de !1~ i-erreno com a área de 48.000 m2 ~quaren
ta e oito mil metros quadrados), parte do Sítdo do Outeiro, também conl1ecido por Sitio Tapera, na Ilha d~ Santo Amaro, Município de ouarujc, naquele Estado, de acordo com as elementos constantes do processo) p-otocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n,« 0880-44.413, dê 1974.
Art. 2." O terreno a que se refere
o art. 1.0 se destina a servir de ace~
so ao Forte Monduba, do MinistérIo
do Exército.
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,. rovogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 2 de julho de 1975;
154." da Independência e W{." da
República.
ERNESTO GEISEL
SylviO Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N." 75.928 - D8 3
JULHO DE 1975

DE

DECRETA:

Art. L" Fica autorizado o regis.tro,
em nome da união Federal, do imóvel
(terreno e prédios) s~tuado na Aven~
da Presidente Getúlio Vargas, esquina com a Rua Buenos Aires, no Município de Curitiba, Estado do Paraná' ocupado nos últimos vi~t_e anos!.
sem interrupção nem oposiçao, pelu
Ministério do Exército, cujo terreno
tem as seguintes dimensões e COnfrontaçôes: partindo de um pcn to situado na interseção do alinhamento
predial da Rua Buenos Aires com a
linha divisória do terreno de prcpríedade do Clube Atlético Paranaense,
mede, ao longo da Rua Buenos Aires,
ao rumo de 3& 15' NO, 73.60 m; daí,
ao rumo de 58" 15' SO, mede 24,05 fi,
ao longo do alinhamento predial da.
Avenida Presidente Getúlio Vargas;
dai, ao rumo de 23" 15' SE, mede
41,00 m; daí, ao rumo de 28° 05' SE,
mede 28,30 m, confrontando nesses
dois alinhamentos com terrenos de
propriedade de Guilherme Adriana
Van Der Brook; dai, confrontando com
o Clube Atlético Paranaense, ao rumo
de 76" 45' NE, mede 12,20 m: e, ao
rumo de 59° 45' NE, mede 26,15 m até
o ponto inicial, fechando um polígono com a área de 2.292,67 m2 \d01S
mil duzentos e noventa e dois metros
quadrados e ,sessenta e sete decímetros
quadrados). No terreno descrito exístem quatro blocos de apartamentos
com a área total construída de .....
2.140,00 m2 (dois mil cento e quarenta metros quadrados), tudo de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.v 0980 - 7.486,
de 1973.

Art. 2." O imóvel referido no artigo
1." pertence à circunscrição judiciâr~a
do 5." Ofício do Registro de Imóveis
da Comarca de Curitiba.

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado em Curitiba, Estado
do Paraná.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe co~f~re
o artigo 81, item m, da consntuicao.
e tendo em vista o disposto no artígo
2.", item I, da Lei n.e 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,

Art. 3." mste Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçao,
vogadas as disposições em ccntrárío .
Brasília, 2 de julho de 1975;
154.° da Independência e R7.c da
República.
ERNESTO GEISEL

r:

SytViO Frota
Mdrio Henrique Simonsen
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2

DE

Promulga o Acordo sobre Transportes
Aéreos Brasil-Colômbia.

DECRETA:

o Presidente da República,
Havendo o congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
número 15, de 25 de junho de 1964,
o Acordo sobre Transportes Aéreos.
concluído entre a República Federativa do Brasil e a República da Colômbia, em Bogotá, a 28 de maio
de 1958;

E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 27 de junho de 1975;
DECRETA;

que o Acordo, apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 2 de julho de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antonio
silveira

Francisco

Azeredo

da

o acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. a. de 3
de julho de 1975.
DECRETO N° 75.930 JULHO DE

DE

1975

oro de 1969; no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970;
no Decreto número 75.656, de 24 de
abril de 1975, e o que consta do Processo DASP número 3.952, de 1975,

3

DE

Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e a transtormuçõa
de funções gratificadas em junções
de confiança, para a composição das
categorias Direção Superior e Assessoramento superior, do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da Universidade Federal de Pernambuco,
e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 181, itens I, II e 111 do
Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 4° do Decreto-lei número 900, de 29 de eetem-

Art. 1.0 São reclassificados e transformados, na forma do Anexo I, em
funções de confiança integrantes das
Categorias Direção Superior, código
LT-DA8-101, e Assessoramento Superfro, código LT-DAS-102, do GrupoDireção e Assessoramento Superiores',
da Tabela Permanente da Unlversídade Federal de Pernambuco, autarquía vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, os cargos em comissão e as funções gratificadas constantes do mesmo Anexo I.
Art. 2° O provimento das funções
de confiança compreendidas no Anexo I é de competência do Reitor da
Universidade Federal de Pernambuco,
na forma prevista no item 11 do artigo 4° do Decreto número 75.656, de
24 de abril de 1975.
Art. 3° Ficam suprimidos os encargos de gabinete da Tabela de Representação de Gabinete da Universidade Federal de Pernambuco, constantes do Anexo 11 - Parte I, deste
Decreto.
Art. 4° Na aplicação deste Decreto
deverá ser observada, quando, couber,
a disposição constante do artigo 2° do
Decreto número 75.656, de 1975.
Art. 5° As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João paulo dos Reis VellOso

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no o .o, de 4-7-1975.
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3

DE

Concede à Companhia Nacional de
Alcalis, o direito de lavrar conchas
calcarias no Município de São Pedro
da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item. nr, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n." 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), aíterado pelo
Decreto-lei n." 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia Nacional de Alcalís, concessao
para lavrar conchas calcártas em terrenos de marinha, na Lagoa de Araruama rnstrno e Município de São
Pedro 'da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro numa área de mil setecentos e
<:1nQUenta e nove hectares e trinta e
quatro ares (1. 759,34 ha), que tem um
vértice coincidente com o marco M-3
d, Companhia Nacional de Alcalis na
Ponta do Faustino e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e duzentos metros (1.200m), oeste (W); três
mil seiscentos e cinqüenta metros
(3. 650m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); cinqüenta metros (SOm), norte (N); cinqüenta metros (SOm), leste (E); cinqüenta metros (SOm), norte (N); cem metros
(lOOm), leste (E); cinquenta metros
(SOm), norte (N); cem metros (100m),
leste (E); trezentos metros (300m),
norte (N); cinqüenta metros (SOm);
oeste (W); duzentos metros (200m),
norte (N); cinqüenta metros (SOm),
oeste (W); trezentos e cinqüenta metros (3S0m), norte (N); cem metros
<lOOm) , leste (E); cem metros (iüüm).
norte (N); cem metros (100m), leste
(E); cinqüenta metros (SOm), norte
(N); cem metros (100m), leste (E);
cinqüenta metros (som), norte (NJ;
cinqüenta metros (SOm), leste (E);
cinqüenta metros (SOm), norte (N);
cem metros (lOOm), leste (E); cínquenta metros (5Om), sul (8); cem
metros (100m), leste (E); cinqüenta
metros (som),( norte (N); quatrocentos metros (400m), leste (E); cinqüenta metros (SOm), sul (8); cento e cinqüenta metros (l50m) , leste (E); cinqüenta metros (SOm), sul (E); cem
metros UOOm), leste (E); cem metros
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rtonmr , sul (S); cem metros (100m),
leste (E); cem metros rionrm, sul (8);
cinqüenta metros (SOm), leste (E);
cinqüenta metros (SOm), norte. (N);
c-ento e cinqüenta metros (Lãüm) , leste (E); cinqüenta metros (50m), oS:.l!
(8); cem metros (100m), leste (E),
cinqüenta metros (SOm), norte (N);
cinqüenta metros (SOm), leste (E);
cinqüenta metros (SOm), sul (S); cem
metros (100m), leste (E); cem metros
(100m) norte (N); cinqüenta metros
(SOm) 'o..-"Sw (W); trezentos e cínqüent~ metros (3S0m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), oeste (W); trezentos metros (300m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), oeste (W); cento e cinqüenta metros (Iãüm), norte
(N); .cinqüenta metros (50m), oeste
(W); cento e cinqüenta metros •.....
(l5Dm), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); cem metros (100m),
norte (N); cinqüenta metros (50m),
leste (E); cem metros (100m), norte
(N); cinqüenta metros (SOm), leste
(E); cinqüenta metros (SOm), norte
(N); cinqüenta metros (SOm), leste
(E); cem metros (100m), norte (N);
centro e cinqüenta metros USOm), 1e5te (E); cinqüenta metros (SOm), norte
(N); duzentos e cinqüenta metros
(2S0m), leste (E); cem metros (100m),
aul (8); trezentos metros (300m), leste (E); cem metros (lOOm), norte (N);
cinqüenta metros (SOm), leste (E); duzentos metros (200m), norte (N); cem
metros (lOOm), leste (E); quarenta
metros (40m), norte (N); quatrocentos
metros (400m), leste (E); cinqüenta
metros (SOm), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), sul (8); cinqüenta metros ....
(50m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), sul (S); cem metros (lOOm),
leste (E); cem metros (100m), sul (8);
cem metros (100m), leste (E); cinqüenta metros (SOm), sul (8); cem
metros (lOOm), leste (E); cem metros
100m), sul (8); cem metros (lOOm),
leste (E); cinqüenta metros (50m),
sul (8); cem metros (100m), leste (E);
cem metros (100m), sul (8); cem metros (Iüüm), leste (E); cem metros
(100m), sul (8); cento e cinqüenta
metros (lSOm), leste
(E); cento e
cinqüenta metros (l50m) , sul (8);
cinqüenta metros (SOm), leste (E);
quatrocentos metros
(400m), sul
(8); clnquenta metros (SOb), leste (E); duzentos e clnquenta metros
(250m), sul (8); cínquenta metros
(SOm), oeste (W) ; cem metros OCO
m), sul (S); clnquenta metros (SOm),
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(W); cem metros (lODro), Sul
cinquenta metros (50m), oeste
(W); cento e cínquenta metros (150
m), sul (8); clnquenta metros (50m),
Ieste (E); quatrocentos e cínquenta

(E): trezentos e cínquenta metros
(350m), sul (8); cínquenta metros
(50m), leste (E); cem metros (Iüüm) ,
sul (8); cínquenta metros 50m), leste
(E); cinqüenta metros
(SOm), SUl

metros

(8) .

oeste
(8);

(450m), sul

metros (50m),

(8);

leste

zentos e cínquenta

einquenta

o-e(350m),

(E);

metros

sul (8): cento e dez metros (110m),

(W); cem metros (roarm , sul
cinqüenta metros (50m), oeste
(W);
cinqüenta metros (50m), sul
(8); cinquenta metros (50m), oeste

oeste
(8);

rwi, cem metros uonm), sul (8);

cmquenta metros (50m), oeste (w):
duzentos metros (200m), sul (8); cinquenta metros (50m), oeste (,'IN); cem
metros (lODro) , sul (8); cem metros
uoom), oeste (W); cem metros (100
mj, sul (8); cem metros
üonmj,

oeste (W); cem metros (100m), sul
(8); cínquenta metros (50m), oeste
(w); cento e cínquenta metros (150
m), sul (8); cínquenta metros (SOm)
oeste (W); duzentos metros (200m)'
sul (8); cínquenta metros (SOm)'
oeste (W); cem metros nooo», s:JÍ
(8); cínquenta metros (50m), oeste
(W) ;
cínquenta metros (SOm) sul
(8); cinquenta metros (SOm), ~este
(W); cinquenta metros (50m),
sul
(8); quinhentos metros (SOOm), oeste
cyn; cem metros (lOOm) , sul (8);
cínquenta metros (SOm), oeste (w);
quatrocentos metros (400m), sul (8)·
ci~quenta metros (50m), leste (E);
seiscentos e cínquenta metros (650m)
sul (8); cinquenta metros (50m)'
oeste (W); cento e cínquenta metros
(150m), sul (8); cínquenta rnetros
(SOm), oeste (W); clnquenta metros
(SOm), sul (8); cínquenta metros (50
m) , oeste (W); cento e cínquenta metros
(l50m), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros 000
m), sul (8);
duzentos e cinquenta
metros (250m), oeste (W); cmquenta
metros (50m), sul (8); trezentos metros
(300m), oeste (W); ctnquenta
metros (SOm), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros (100
mj, sul (8); seiscentos metros (600
m), oeste (W); cem metros (100m),
norte (N); cento e ctnquenta metros
Cl.õüm), oeste (W); cínquenta metros
(50m), sul (8); cento e cinquenta metros (150m), oeste (W); cínquenta
metros (SOm), sul (8); cinquenta metros (SOm), oeste (W); cínquenta metros (SOm), sul (8); duzentos metros
(200m), oeste (W); cem metros (100
mj, sul (8); duzentos metros (200m)
leste (:~); cinquenta metros (SOm), sul
(8); cínquenta metros (SOm), leste

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do
Código de Mineração e de outras r eferidas no mesmo Código, não ex_
pressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.05!. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de
1969;

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma d(;g
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá POr
título este Decreto, que será trans,
crito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° A:3 propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na ror,
ma do artigo 59 do Código de Mi_
neraçâo .
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 5.035-39).

Brasília, 3 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shiçealci Ueki
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DE

Conceâe à Mineraçllo Rio do Norte S.
A. o direito de lavrar bauxita no
Município de OriXiminá, Estado do
Pará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item H, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n.s 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.v 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Rio do Norte S.A. concessão para lavrar bauxita em terrenos devolutos, no lugar denominado Serra da
Bela Cruz, área Serra Bela Cruz IH,
Distrito e Municipio de Oríxíminá,
Estado do Pará, numa área de oitocentos e setenta e nove hectares, trinta e três ares e quarenta e seis centdares (879,3346 ha.), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quinhentos e setenta e cinco metros (575m), no rumo verdadeiro de trinta e quatro graus e quarenta
e cinco minutos noroeste (349 45'NW) ,
da confluência do Igarapé Quatá com
o Igarapé Utrapuru e os lados a partil' desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quarenta metros (340m), oeste
rw) : quarenta e cinco metrosc (45m) ,
norte (N); cem metros (lOOm), oeste
(W); duzentos e vinte metros (220m) >
norte (N); sessenta metros (60m) ,
leste (E); oitenta metros (80m) , norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); quinhentos e trinta e cinco
metros (535m), norte (N); ctnquenta
metros (50b), leste (E); oiltenta eclnco metros (85m), norte (N); setenta
metros (70m), leste (E); cínquenta e
cinco metros (55m) , norte (N); sessenta metros (60m), leste (E): trezentos e oi-tenta metros (380m), norte (N); cinqüenta metros (50m) , Leste (E); sessenta e cinco metros ....
(65m) , norte (N); noventa metros ..
(êüm) , leste
(E) ; sessenta metros
(BOm), norte
(N) ; oitenta metros
(80m), leste (E); duzentos e noventa
metros (290m), norte (N) ; setenta
metros (70m) , leste (E); duzentos e
setenta e cinco metros (275m), norte
(N); seiscentos e trinta e cinco metros (635m), leste (E); setenta metros (70m), sul (S); cento e dez metros (110m), leste (E); cinqüenta metros (50m), norte (N); cinqüenta me-
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tros (50m) , leste (E); oitenta metros
(SOm), norte (N); duzentos e emquanta metros (250m), leste (E); trezentos e quinze metros (315m), sul
(8); oitenta e cinco metros (85m),
oeste (W); noventa e cinco metros
(95m), sul (8); cento e sessenta metros (l60m), leste (E); vinte e cinco
metros (25m), norte (N); cem metros
(100m), leste (E); quarenta e cinco
metros (45m), norte (N); cento e setenta metros (170m), lote (E); setenta e cinco metros (75m), Sul (S);
cento e vinte e cinco metros ,125m),
leste (E); cento e oitenta metros
(180m), sul (S); sessenta metros
(60m), leste (E); setenta e cinco metros (75m) , sul (8); trezentos e trinta
metros (330m), leste (E); sessenta
metros (60m), norte (N); cem metros) , leste
(E); sessenta e cinco
metros
(65ffi), norte (N) ; setenta metros (70m), leste (E); noventa metros (âüm) , norte (N); cento e
cinco metros (105m), leste (E); quarenta metros (40m) , norte (N); duzentos e vinte metros (220m») leste
(E); trezentos e oitenta e cinco metros (385m), sul (S); cínquenta e cinco metros (55m), oeste (W); noventa
metros (aümj , sul (8) ; sessenta e cinco metros (65m), oeste (W) ; cínqüenta e cinco metros (55m). sul
(,s); trezentos e vinte metros (320m),
oeste (W); cinqüenta e cinco metros
(55m), sul (8); cem metros (lOOm),
oeste (W); cento e oitenta e cinco
metros (185m), sul (S); sessenta metros (60m), leste (E); vinte metros
(20m), norte (N); setenta (70m), leste (E); cínquenta metros (50m), norte (N); cento e quarenta e cinco metros (145m), leste (E); quinhentos e
cinquenta e cinco metros (555m). sul
(8); quatrocentos e dez metros ....
(41Om) , leste (E); duzentos e vinte
metros (220m), sul S); cinqüenta e
cinco metaros (55m) , leste (E); sessenta e cinco metros (65m) , sul (S);
quatrocentos e sessenta e cinco metros (465m), leste (E); setenta metros (70m) , norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); cento e cínquenta metros (l50m), norte (N); sessenta
e cinco metros (65m), leste (E); cento
e oitenta e cinco metros 185m) norte
(N) ; duzentos e trinta metros (230m),
leste (E); noventa metros (gOm), sul
(8); sessenta metros (60m), leste
(E) ; quatrocentos e dez metros
(410m); sul (S); cinqüenta e cinco
metros (55m), oeste (W); duzentos
e oitenta e cinco metros (285m), sul
(8); sessenta metros (60m) , leste
(E); setenta e cinco metros (75m).
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sul (S)· setenta e cinco metros (75m)
leste (É); oitenta e cinco metros
(S5m) , sul (8); quarenta metros
(40m). leste (E); cento e OItenta metros (l80m), sul (8); noventa metros
(90m), oeste (W); cento e noventa e
quatro metros (194m), sul (8); trinta e dois metros (32m), oeste (W);
cínquenta e um metros (5Im), sul
(8); vinte e três metros (23m), oeste
(W); quarenta e nove metros (49m).
sul (8); trezentos e quarenta e dois
metros (342m), oeste (W); mil duzentos e sessenta e cinco metros ....
O.265m), sul (8); cento e oitenta e
cinco metros (l85m) , oeste (W); vinte e um metros (21m), sul (5); cen-

to e treze metros
(lI3m) • oeste
(W); setenta metros
(70m) , norte (N); cento e noventa metros
(190 metros), oeste(W); setenta metros (70 metros), norte (N); duzen~
tos e trinta metros (230m), oeste (W),
oitenta metros (30m), norte (N) cento
e sessenta metros (160m), oeste (W);
cento e dez metros (110m), norte (N) ;
cento e quarenta metros (l40m) , oeste
(w); cento e dez metros (110m) norte (N); cento e sessenta metros (160
m) , oeste (W)', cento e dez metros
(110m), norte (N); cento e .sessenta
metros (160m), oeste (W) setenta
metros (70m), norte (N); cento e setenta metros (170m), oeste (W); setenta metros (70m), norte (N); quatrocentose quarenta e cinco metros
(445m), oeste (W); noventa e cinco
metros (95m) , sul (8); cento e setenta metros (170m), oeste (W); cento e quinze metros (115m), sul (8);
cem metros (100m), oeste (VI); duzentos metros (200m), sul (8); sessenta e cinco metros (ôõm) , oeste
(W); cento e cinco metros (105m),
sul (S); noventa e cinco metros (95
m), oeste (W); cento e vinte metros
(120m), sul (8); cínquenta metros (50
m) , oeste (W); cento e CiU00 metros
(105m), sul (S); trezentos metros (300
m), oeste (W); setenta metros (70m),
norte (N); cento e vinte e CInco metros (125m), oeste (W); cem metros
(100m), norte (N); cento e trinta metros (130m), oeste <W); cem metros
(lOOm), norte
(N); cento e vinte
metros (l20m), oeste (W); oitenta
metros (SOm), norte (N); cento e sessenta metros (160m), oeste (W); noventa e cinco metros (95m), norte
(N); cento e vinte metros (120m) ,
oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m), norte (N); duzentos e
quarenta metros (240m), leste (E);
cento e vinte metros (l20m), norte
(N) ; noventa metros rãürm, leste

EXECUTIVO

(E); cento e cinco metros (105m),
norte (N); noventa metros (:;10m), leste (E); sessenta e cinco metros /65
m), norte (N); seiscentos e cínquenta
metros (650m), leste (E); cem metros (100m), norte (N); quarenta e
cinco metros (45m), leste (E); quatrocentos e setenta e cinco metros
(4:75m), norte (N); cento e setenta
metros (170m), leste (E); quarenta e
cinco metros (45m), norte (N); setenta metros (70m), leste (E); seiscentos e cinco metros (605m), norte
(N); oitenta metros (80m), leste (E);
quatrocentos e noventa metros (490
m) , norte (N); setenta metros f70m),
leste (E); quatrocentos e setenta metros (470m), norte (N); cinquenta e
cinco metros (55m), oeste (W); cento e dez metros (110m), norte (N);
oitenta metros (80m), oeste (w);
trinta e cinco metros (35m),. norte
(N); quarenta e cinco metros (45),
oeste (w); trinta metros (30m), norte (N); cento e trinta e cinco metros (135m), oeste (W); cínquenta e
cinco metros (55m), norte (N); cento e cinco metros (105m), oeste (W);
cínquenta metros (50m), norte (N);
setenta metros (70m) , oeste (w) "
trinta e cinco metros (35m),norte
(N); cento e trinta metros (130m),
oeste (w); trinta metros (30m), norte (N); cento e trinta e cinco metros (l35m), oeste (W); cem metros
(100m), sul (6); cento e quinze metros "(115m), oeste (W); duzentos e
setenta metros (270m), sul (6); quarenta metros (40m), oeste (W); cento e setenta metros (l70m), sul (8);
cento e trinta metros (l30m) , oeste
(W); sessenta metros (60m), sul (8) ';
noventa metros (90m), oeste (w);
cento e dez metros rnumi, sul (8);
oitenta
metros (SOm), oeste (\V);
quinhentos e trinta metros .(530m),
sul (6); cillquenta metros (50m),
oeste (W); sessenta metros (60m), sul
(6); cem metros (100m), oeste rwi:
sessenta metros (60m), sul (8).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas al1neas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste. Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 51,726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nú-·
é
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mero 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidas à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de
1969;

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código ue Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo ,
(DNPM-811. 811-68) .

Brasília, 3 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

DECRETO N° 75.933 - DE 3 DE
JULHO DE 1975
Concede a Minérios Metalúrgicos do
Nordeste S. A., o direito de lavrar
minério de manganês no Município
de Licinio de Almeida, Estado da
Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da constituição
e nos termos do artigo 43, do Decretolei número 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-Ieí número 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:
Art. 1° Fica outorgada à Minérios
Metalúrgicos do Nordeste S. A. concessão para lavrar minério de manganês em terrenos de propriedade de
Vicente Guimarães, no lugar denomí-
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nado Junco, Distrito e Município de

Licínío de Almeida, Estado da Bahia,
numa área de dezessete hectares, vin-

te e sete ares e quatro contíares
(l7,2704 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
ao cento e oitenta metros (180m), no
rumo verdadeiro de trinta e sete graus
sudeste (37°SE), do bueiro da Rede
Ferroviária Federal da Viação Leste
Brasileiro, situado a cinco mil seiscentos e cinquenta metros (5. 650m),
da Estação Palmeiras, entre Lícímc
de Almeida e palmeiras. e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e oitenta metros (l80m) , norte (N);
cem metros (lOOm), este (E); sessenta e oito metros (6Bm), norte (N);
duzentos e sessenta e quatro metros
(264m). este (E); quarenta metros
(40m), sul (S); quarenta e dois memetros (42m), este (E); quarenta metros (40m), sul (S); quarenta e dois
metros (42m). este (E); quarenta me ...
tros (40m). sul (S); quarenta e dois
metros (42m), este (E); quarenta
metros (40m), sul (8); quarenta e
dois metros (42m). este (E); quarenta metros (40m). sul (S); quarenta
e dois metros (42m), este (E); quarenta metros (40m) , sul (S); quarenta
e dois metros (42m). este (E); quarenta metros (40m), sul (8); quarenta
e dois metros (42m) , este (E); cem
metros (100m), sul (8); quatrocentos
e oitenta metros (480m), oeste (W);
cento e trinta e dois metros (l32m),
norte (N); cento e setenta e oito metros (178), oeste (w).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 37 e suas alineas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
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incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula na forma dos artígos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por Utulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional

da Produção Mineral,

das Minas e Energia.
Art.

do

Ministério

2° As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

809. 740-70l.

Brasília, 3 de julho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO Nº 75.934 -

D;,~

3

DE

JULHO DE 1975

Concede à Companhia fie Cimento
Portland Goiás o lireito de lanTar
argila no Distrito e j}lrmicípzo de
palmei1 as de Gotás, Estado de
Goiás.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei nv 227, de 28 de Ievereíro
de 1967 (Código de Mineração}, alterado pelo Decreto-lei n.s 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 19 - Fica outorgada. à Companhia de Cimento Porblan.í Goiás
concessão para lavrar argila em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Fazenda serrano. Distrito e Município de Palmerras de Goiás,
Estado de Goiás. numa área de cento e quatro hectares e oitenta e três
ares (104,82ha), delimitada por um
polígono irregular, que te-ri um vértice a dois mil trezentos e vinte e
dois metros e onze centímetrcs .. ,.
(2.322,llm). no rumo verdadeiro de
oitenta e um graus e Q'!.r. arenta e seis
minutos sudoeste (81?45'SW), da con,
fluência dos Córregos Botatogo c; Mateiro e os lados a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quarenta metros ..

(40m). norte (6); vinte metros (20m).
leste (E); vinte metros (20m). norte
(N); vinte metros (20m), leste (E;
vinte metros (20m), norte (N): vinte metros (20m), leste (E); trinta.
metros (30m), norte tN); vinte metros (20m), leste (E); vinte metros
t20m), norte (N; vinte metros [20m).
leste (E); vinte metros (20m), norte
(N); vinte metros 20m.!. leste (E);
vinte metros (20m). norte (N); vinte
metros (20m), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); vinte metros
(20m), leste (E); vinte metros (20m).
norte (N); vinte 'metros (2úm), Iea,
te (E); vinte metros (20m), norte (N);
vinte metros (20m), leste (E); trinta
metros (30m). norte (N) ; trinta.
metros (30m), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); vinte metros
(20m, leste (E); vinte metros t~Om).
norte (N); vinte metros f.2Qnl), leste (E); trinta metros (3O-m) , norte
(N); vinte metros (20m), leste CE;
vinte metros (20m)" norte (N); vínte
metros (20m), leste (El; vinte metros
(20m). norte (N); setenta metros .•
(70m). leste (E); vinte metros ~20m)
norte (N); noventa metros (90), leste (E); vinte metros (20m), norte "
(N); noventa metros (âm), leste (E);
vinte metros (20m). norte <:N); noventa metros (90m). leste (E.): vinte metros (20m), norte (N); noventa metros (90m, leste (E); vinte me...
tros (2o-m), norte (N); cem metros
(lOOm), leste (E); vinte met..os ",.
(20m), norte (N); cem metros (lOOm)
leste (E); vinte metros (20m). norte
(N); setenta metros (70m). Ieste (E);
vinte metros (20m), norte (N)' cem
metros Clüüm), leste (E); vinte metros (20m), norte (N); cem metros
(Iüüm), leste (E); vinte metros ".
(20m), norte (N); cinqüenta metros
(50m). leste (E); vinte metros (20m).
sul (8); vinte metros (20m). leste ,.
(E); vinte metros (20m), sul (8); dez
metros (10m), leste (E); vinte metros
(20m), sul (8); vinte metros (20m).
leste (E); vinte metros (20m), sul (8)
vinte metros (20m), leste (E); vinte
metros (20m), sul (S); dez metros
(IOm), leste (E); vinte metros (20m),
sul (8); vinte metros (20m), leste tE);
quarenta metros (ãürn) , sul t8); vinte metros (20m), leste (E); vinte metros (20m), sul (8); vinte metros .,
(20m), leste (E); vinte metros (20m)~
sul (8); dez metros (10m>, leste lE);
quarenta metros (40m), sul (8); vinte metros (20m), leste OI:>; trinta
metros (30m), sul (8); vinte metros(20m), leste (E); vinte metros (2Dm).
sul (8); dez metros (10m), leste (E);
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trinta metros (30m), sul (8), vinte
metros (20m), leste (Ej : trinta metros (30m), sul (8); vinte metros ..
(20m), leste (E); vinte metros (20m)
sul (8); dez metros (Iüm), leste (E);
vinte metros (20m), Sltl ,:S); vinte
metros (20m). leste (E); trinta metros (30m), sul (8); dez metros
(lOm), leste (E); vinte metros {20m),
sul (E); vinte metros (20m), leste
(E); quarenta metros (40m), s'11 ~S);
vinte metros (20m), leste (E); trinta
metros (30m), sul (S); vinte metros
(20m), leste (E); vinte metros (20m)
sul (8); dez metros (10m), leste ...
(E); quarenta metros (40m), sul".
(8); vinte metros (20m), leste (E)',
vinte metros (20m), aul (8); vinte me.
tros (20m), leste (E); quarenta metros
(40m), sul (8); vinte metros (20m),
leste (E); vinte metros (20m), sul
(8); vinte metros (20m), leste (E);
vinte metros (20m), sul (8); dez metros (10m), leste (E); quarenta metros (40m), sul (8); dez metros (10m),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8); vinte metros (20m), oeste (W);
trinta metros (30m), sul (8); vinte
metros (20m), oeste (W); quarenta
metros (40m) , sul (8); vinte metros
(20m), oeste (W);
trinta metros
(30m), sul (8); dez metros (IOm),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8); vinte metros (20m), oeste (w);
quarenta metros (40m), sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); quarenta metros (40m), sul (8); dez metros
(10m), oeste (W); vinte metros (20
m), sul (8); sessenta metros (60m),
oeste (W); vinte metros (20m), norte (N); sessenta metros (60m), oeste
(W); vinte metros (20m), norte (N);
oitenta metros (SOm), oeste (W);
vinte metros (20m), norte (N); sessenta metros (60m), oeste (W); vinte metros (20m), norte (N); 0'itenta
metros (SOm), oeste (W); vinte metros (20m), norte (N); oitenta metros (SOm), oeste (W); vinte metros
(20m), norte (N); sessenta metros
(60m), oeste (W); vinte metros (20
m), norte (N); oitenta metros (SO
mj, oeste wj : dez metros (10m), norte (N); oitenta metros (SOm), oeste
(W); vinte metros (20m), norte (N);
cento e sessenta metros (l6Orn), oeste
(W); vinte metros (20m), norte (N);
cento e setenta metros (l70m), oeste
(W); vinte metros (20m), sul (8);
sessenta metros (60m), oeste (\V);
vinte metros (20m), sul (8); sessenta
metros (60m), oeste (W); vinte metros (20m), sul (8); vinte metros (20
m) , oeste (W); sessenta metros (60
m), sul (8); vinte metros (20m), oes-
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te (W); cento e oitenta metros (1S0
m), sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); vinte metros (20m), norte
(N); vinte metros (20m), oeste (W);
vinte metros (20m), norte (N); vinte
metros (20m), oeste (W); vinte metros (20m), norte (N); vinte metros
(20m), oeste (W); vinte metros (20
m), norte (N); vinte metros (20m)"
oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); vinte metros (20m), oeste
(W); vinte metros (20m), norte (N);
vinte metros (20m), oeste (W); vinte
metros (20m), norte (N); vinte metros (20m), oeste (W); trinta metros
(30m), norte (N); vinte metros (20
m) , oeste (W)', vinte metros (20m),
norte N); vinte metros (20m), oeste
(W); vinte metros (20m), norte (N);
vinte metros (20m), oeste (W); vinte
metros (20m), norte (N)': vinte metros (20m), oeste (W); vinte metros
(20m), norte (N); vinte metros (20
m), oeste (W); quarenta metros (40
m), norte (N); trinta metros (30m),
oeste (W); trinta metros (30m), norte (N); trinta metros (30m), oeste
(W); vinte metros (20m), norte (N);
vinte metros (20m) oeste (W); quarenta metros (40m) , norte (N); trinta metros (30m), oeste (W); vinte
metros (20m), norte (N); vinte metros (20m), oeste (W); vinte metros
(20m), norte (N); vinte metros (20m),
oeste (W); vinte metros (20m), norte
(~); dez metros (lOm) , oeste
(W;
vinte metros (20m), norte (Nr ; vinte
metros (20m), 'oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Míneracão e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecida o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.e 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 03S, de 21 de outubro de
1969;

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca Ou nula, na forma dos
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artigos 65 e 66 do Código de Mineração;

d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamen to
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energta..
Art. 2.° As propriedades

vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mi-

neração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 811.902-70).

ERNESTO GEISEL

Shigeaki uei«
DE

3

DE

JULHO DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto de
Mina que menciona.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item H'I, da Constituição,
nos termos do artigo 7°, parágrafo
único, artigo 63, parágrafo 3°; e artigo 65, letra "a", do Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina número 459, de
24 de junho de 1936, referente à mina
de diamantes situada no lugar denominado Serrinha, Município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, registrada em nome da Sociedade Minas de serrinha Limitada, cujos direitos sobre os lotes diamantíferos números 204, 205, 206 e 207 foram, posteriormente, cedidos a Oswaldo César
Pereira da Silva.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. (DNPM -

1.590-36).

Brasília, 3 de julho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

ShigeaJei Velei

DECRETO N° 75.936 - DE 3 DE
JULHO DE 1975
Concede à Companhia Nacional de
Alcalis o direito de lavrar concnes
calcárias nos Municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei número 313,
de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Brasília, 3 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.

DECRETO N° 75.935 -

EXECUTIVO

Art. 1° Fica outorgada à Companhia Nacional de Alcalis concessão
para lavrar conchas calcárias em terrenos de marinha, no lugar denominado Lagoa de Araruama, Distritos e
Municípios de Araruama, São Pedro
da Aldeia e Cabo Frio, Estado do RhJ
de Janeiro, numa área de três mil setecentos e oitenta e três hectares
quatro ares e noventa centiares ....
(3. 783,049ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem o vértice
inicial na Ponta do Ingá e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
nove mil .quatrocentos e quatro metros e quarenta centímetros
.
C9.404,40m), setenta e oito graus e
dois. minutos nordeste (78902'NE) ;
quatro mil e oitocentos metros ....
(4.800m), oitenta e nove graus e trinta minutos nordeste (89°30'NE); quatro mil metros (4.000m), norte (N);
mil quinhentos e vinte metros .....
(1.520m), setenta e três graus e cínquenta e um minutos sudoeste
.
(73°51'SW); cinquenta metros (50m),
norte (N) cento e clnquenta metros
(l50m) , oeste ~W); cento e cínquenta
metros (l50m) , norte (N); cento e
cinquenta metros (150m), oeste (W);
cem metros (jüüm), norte (N); duzentos metros (200m), oeste (W); cento
e cínquenta metros (150m), norte
(N); cem metros (lOOm) , leste (E);
cem metros (100m), norte (N); cinquente. metros (50m), leste (E); cínquenta metros (50m), norte (N); cínquenta metros (50m), leste (E); duzentos e cínquenta metros (250m),
norte (N); cem metros (100m), oeste
(W); cento e cinquenta, metros ....
(150m), norte (N); cem metros (lOOro)
oeste (W); cem metros (Iüüm) , norte
(N); cento e cinquenta metros (l50m)
oeste (W); cem metros (100m), norte (N); cem metros (100m), oeste
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cinquenta metros (SOm), norte
(N); duzentos metros (200m), oeste
(w); cem metros (100m), norte (N);
cento e clnquenta metros (lS0m), oeste (W); cínquenta metros (SOm), norte (N); duzentos e cinquenta metros
(2S0m), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), norte (N); duzentos metros
(200m), oeste (W); cinquenta metros
(SOm), norte (N); cento e cinquenta
metros (150m), oeste (W); cínquenta
metros (SOm), norte (N); cem metros (100m), oeste (W); cinquenta
metros (SOm) norte (N); cem metros
nnomj , oeste (W); cinquenta metros
(SOm), norte (N); cem metros (100m),
oeste (W); cínquenta metros (SOm),
(W); cínsul (8); (150m), oeste
quenta metros (SOm), norte (N); duzentos metros (200m), oeste (W);
cem metros (100m), sul (8); duzentos metros (200m), oeste (W; cem
metros (100m), sul (8); cento e omquenta metros Clõüm), oeste (W);
cem metros (100m), sul (8) cento e
cínquenta (1SQm) , oeste (W); cento
e cínquenta metros (lSOm), sul
(8); cem metros (100m), oeste (W);
cem metros (100m), sul (8); cem metros (lOOro), oeste (W); cento e cínquenta metros (lSOm), sul (8); cem
metros (lOOm) , oeste (W); duzentos
metros (200m), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros .. ,.
uoon», sul (8); olnquenta metros
(SOm), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (8); cínquenta metros
(SOm), leste (E) ; trezentos metros
(300m), sul (8); cínquenta metros
(SOm), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), sul
(8); cínquenta metros
(SOm), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), sul (8); cinquenta metros
(50m) ,oeste (W); cem metros (100m),
sul (8); cinquenta metros (SOm),
oeste (W); cinquenta metros (SOm),
sul (8); cinquenta metros (SOm), oeste (W); cem metros (lOOm), sul (5);
cinquenta metros (50m), oeste (W):
cínquenta metros (50m), sul (8); cem
metros (lOOm), oeste (W); cínquenta
metros (50m), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cento e cinquenta
metros (150m), sul (8); cínquenta
metros (SOm), oeste (W); trezentos e
cinquenta metros (3S0m), sul (8);
cinquenta metros (50m), oeste (W);
cento e cínquenta metros (150m), sul
(8); cinquenta metros (50m), oeste
(W); cínquenta metros (SOm), sul
(8); cento e cinquenta metros (150m).
oeste (W); cem metros (lOOm) , norte (N); cem metros (lOOm) , oeste
(W); cem metros (lOOm), norte (N);
(w);
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quatrocentos metros (400m), oeste
(W); clnquenta metros (50m), sul
(8); duzentos metros (200m), oeste
(W); cem metros (100m), norte (N);
cinquenta metros (SOm), oeste (W);
cem metros (lOOm) , norte (N); cem
metros (lOOm) , oeste (W); cem metros (lOOm) , norte (Nj; cento e cinquenta metros (150m), oeste (W);
cínquenta metros (SOm), norte (N);
cento e clnquenta metros (Iõüm),
oeste (W); clnquenta metros (SOm),
norte (N); 400 mts (400m), oeste (W);
cem metros (Iüüm) , sul (S); duzentos
metros (200m), oeste (W); cem metros (100m), sul (8); cem metros 000
m), oeste (W); cem metros (100m),
sul (S); cem metros (10m), oeste
(W); cem metros (100m), sul (8);
cinqüenta. metros (50m), oeste (\v);
cento e cínquenta metros U50m), sul
(S~; cem metros (lOOm), oeste (\'ir);
qumhentos metros (500m), sul (S);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
quatrocentos metros (400m), sul (8);
cínquenta metros (50m), oeste (VI)'
duzentos e cínquenta, metros (2S0m):
sul (8); cem metros (100m), oeste
(W); quatrocentos metros (400m).
sul (8); cínquenta metros (SOm), oeste (W); cinquenta metros (50m), sul
(~n; cem metros (lOOm), oeste (W);
cínquenta metros (SOm), norte (N)·
cem metros riuumi, oeste (W); cin~
quenta metros (SOm), norte (N)' cento e cínquenta metros (lSOm),' oeste
(W); cmquenta metros (50m), norte
(~); cem metros (100m). oeste (w);
cínquenta metros (SOm), sul (S); cento e cínquenta metros (Lãüm) , oeste
(W);
ctnquenta metros (50m>. sul
(S); cem metros (Iüüm) , oeste (W)'
cento e. cínquenta metros Cl50m), suÍ
(8); cínquenta metros (50m), oeste
(W); cem metros (100m), sul (8)'
duzentos metros (200m), oeste (w):
cinquenta metros (50m), norte (N);
trezentos metros (300m), oeste (W) ;
cínquenta metros (SOm), sul (8); cinquanta metros (50m), oeste (W); cínquenta metros (50m), sul (S); cem
metros (100m), oeste (W); cem metros <lOOm), sul (8); cem metros (100
mj, oeste (W); sessenta e nove metros e cínquenta centímetros (69,50
fi), sul (8); cento e trinta e nove
metros e sessenta centímetros (139 60
m), oeste (W); cinco mil cento e
tenta e dois metros e vinte e oito
centímetros
(5.172,28m)
sessenta
graus e vinte e oito minutos sudoeste

se-

(60' 28' SW).

Parágrafo único, A concessão de
que trata este artigo é outorgada me-
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diante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras re-

feridas no mesmo Código, não ex-

pressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido O

seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto

TI.O

51.726, de 19 de fe-

vereiro de 19$3 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
COmissão Nacional de Energia Nu-

clear;

b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tri-

butos devidos à União, em cumpri-

mento do disposto no Decreto-lei número
1969;

1. 038,

de

21 de

outubro

de

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que 52 lhe

incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na rormn dos

artigos 65 e 66 do Código de Mine-

ração;

a concessão de lavra terá par
título este Decreto. que será transcrtto no Livro C - Registro dos Deeretos de Lavra. do Depurtamenro
Nacional da Produção Mineral elo
Ministério das Minas e Energ'!a.'
d)

Art. 2." As propriedades viainhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma do artigo 59 do Código de Míneração.
Art. 3." Este Decreto entr-ará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárto .
(DNPM - 2.022-52, 2.057-52, 3.989 a
3.992-52 e 845-57).

Brasília. 3 de julho de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

EXECUTIVO

e tendo em vista o disposto no parágra.fo único do artigo 79 da Lei número 6.029. de 9 de abril de 1974. e o
que consta do Processo nc 8.083. de
1974. do DASP.
DECRETA:

Art. 19 Fica excluído, a partir de 19
de dezembro de 1973. do relacionamento constante do Anexo II do Decreto nv 73.328. de 18 de dezembro de
Htt3. que dispôs sobre a transposição
e transformação de cargos do ouadro
Pe-rmanente do Departamento Adminlstrativo do Pessoal Civil - DASP.
o servidor Cid Manoel Fernandes.
Art. 29 Fica. igualmente. excluída
a partir de 15 de abril de 1975. d~
Onadro Permanente do mesmo Departamento, um (1) cargo de Agente
Administrativo, código SA-801.4, constante do Anexo I do Decreto número
72.328, de 1973. ocupado por Cid Manoel Fernandes.
Art. 3i? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasilia~ 3 ?€ julho de 1975; 1549 da
Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

O -anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 4
de julho de 1975.
DECRETO N." 75.938 JULHO DE 1975

DE

4

DE

Aprova a transformação da Faculdarte
de Filosofia. Ciências e Letras de
Três Corações para Instituto Superior de Ciências, Letras e Artes de
Três corações. autoriza o funcionamento de CUTSOS e dá outras providências.

O Presidente da República.

Exclui funcionário, que indica, do relacionamento constante do Anexo
II do Decreto n g 73 .328. de 18 de
dezembro de 1973. e dá outras providências.

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81. item IH, da Constituição. de acordo com o artigo 47 da Lei
nc 5.540. de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n." 842. de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n." 217. 81ü.
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item IH, da Constituição.

Art. l. n 11: aprovada a transformação
da Faculdade de Filosofia. Ciências e

DECRETO N9 75.937 JULHO DE 1975

DE

3

DE

DECRETA:

ATOS

Letras de Três Corações, com os cursos de pedagogia, letras, Matemática,
Estudos Sociais e Ciências Sociais, já
reconhecidos pelo Decreto n.« 72.120,
de 24 de abril de 1973, para Instituto
Superior de Ciências, Letras e Artes
de Três Corações (lNCOR), mantido
pela Fundação Tricordiana de Educação. com sede na Cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Fica autorizado, no Inatituto a que se refere o artigo anterior,
a funcionamento:
a) do curso de Ciências Contábeis;
b) do curso de Administração;
c) do curso de Ciências, licenciatura de 1.0 grau e licenciaturas plenas,
com habilitações em Biologia e MateDECRETO

NQ
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75.939 -

mática, esta como transformação do
curso já reconhecido;
d) das habilitações em Geografia,
em História e em Educação Moral e
Cívica, licenciaturas plenas, no curso
de Estudos Sociais;
e) da habilitação em Supervisão Escolar, licenciatura plena, no curso de
Pedagogia.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár-io.
Brasília, 4 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
Repúblnca.
ERNESTO GEISEL
Ney Braço:

DE

4

DE JULHO DE

1975

ae

Aprova as Tabelas
Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do
Quantitativo das Rações 0r,eracionais das Forças Armadas para o
segundo semestre de 19'(5 c;~ dá outras providências.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da consututçâo,
DECRETA:

Art. to Ficam aprovadas as anexas Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração CO'11un. e do Quantitativo das Rações Operacionais
das Forças Armadas, orvantzadas de conformidade com o que preceitua
o artigo 90 da-Lei nc 5.787, de 27 de junho de 1972 (Lei de Remuneração
dos Militares).
Art. 29 Na execução das referidas Tabelas, obedecer-se-âo, na Marinha, no Exército, na Aeronáutíca e no Estado-Maior das Forças Armadas, as Instruções aprovadas pelo artigo 29 do Decreto nc 65.872, de
15 de dezembro de 1969.
Art. 3Q O presente Decreto entra em vigor a partir de lQ de julho
de 1975, revogadas as díspcsíções em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
J. Araripe Macedo
Antonio Jorge Correo:

pn -
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Heforço de Rancho Majorado
Etapa de Rancho Tipo I

USS

0.68

~~.-_._--~------::-:---v

US$

2.72

._--_.~--------~/

Majorad~~Quant. de Rancho Majorado use 1.02
US$ 1.53
.~----~---------,,~~--=~---V

Quantitativo de Rancho

NAVICS El'.i VIAGEM NO ESTRANGEIRO - PARA PAGAMENTO EM DOLAR
use 2.04
Quantitativo de Subsistência

3,88

15,52 17,46 20,37

2,79

fllATü GRCSSO

I

8,73

8,37

lO

~-+-----------~

11

DISTRITO FEDERAL, GOlfi.s
8,28
E TRIÂNGULO M~~IRO
-'-------1--.-

.

11,64

AMAZONAS, ACRE, TERRITÔRIO DE RONDONIA/RORATIv1A

~

12

•

/•
/m

,.

1.1

-

C

1)

.
N

I

I Z A ç lí

T O

A

N

G

Esc ç La Naval

~

T'

S

I

1

I

I

-

E

,.

h

')

'J

ill I L I T A

~

v

.:..;.,

T.'

.L,CjU]. pa-

l:'

O L A TI

",,"

tÚC:"c;2JJ.te

- Escola Preparatória de Cadetes
Academia ca Força Aérea
- Cen-tr-o de Aplicações Táticas c ncc or.ip Let amerrto de.
gens

~

- Co Lcgí.o Naval
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- Escola de Educac ao Fisica
- Escola ele Instr~ção Especializada
Escola de Material Bélico
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de Engenharia

Centro Técnico Aéroespacial

- Instituto Militar

-
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- lº Batalhão de Guardas
- 2º Batalhão de Guar-das
- lº Hegimento de Cava Lari.a de Gual"c.as
- 3 2 Re;zil)lento de Cavalaria ele Guar:.:~as

(PM1ASAn)

-

-

°

j\.ERON~UTICA

QUANTITATIVO DAS RAÇrES
T'
u

OPERACI_O;;AIS~ ____

I

0,71
0,50
O 71,

0,30

0,91
0,23

0,29

I
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DECRETO N9 75.940 -

disposto no artigo 46 do Decreto-lct
nc 200, de 25 de fevereiro de 1967,

DE 4 DE

JULHO DE 1975

Altera dispositivo do Regulamento do
Ministério Público da União Junto
à Justiça do Trabalho e da outras
providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item ITI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O parágrafo único do artigo 15 do Regulamento do Ministério
Público da União junto à Justiça do

Trabalho, aprovado pelo Decreto nv
40.359, de 16 de novembro de 1956,
e alterado pelo Decreto no 72.619, de
15 de agosto de 1973, passa a vigorar

DECRETA:

Art. 19 Fica extinto o 49 Esquadrão.
de Remonta (Campo Grande - MT).
Art. 29 O Ministro do Exército batxará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1975;
1549 da Independência e 87 9 da
República.
ERNESTO

8ylvio

DECRETO N9 75.942 -

com a seguinte redação:
"Art. 15

.

Trabalho Adjunto não poderá exceder de sete na 11). Região, de
vinte e dois na 2fJ. Região, de

oito na 3lJ- Região, de dez na 4~
Região, de cinco na 5? Região,
de cinco na 6~ Região, de três na
7.n Região, de cinco na 8n Região
e de três em cada Região que
venha a ser criada."
Art. 2'? A nomeação de Substituto
de Procurador do Trabalho Adjunto
far-sa-á nos limites dos recursos 01'çamentáríos próprios.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
GEISEL

Armando Falcão

DECRETO

N9

75.941 -

DE

4

D.f~

JULHO DE 1975

Parágrafo único - O número
de Substitutos de Procurador do

ERNESTO

GEISEL

Frota

DE 4 DE

JULHO DE 1975
Extingue o 49 Esquadrão de Remonta
e dá outras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe conterem as alíneas In e V do artigo 81
da Constituição e na conformidade do

Autoriza o funcionamento do curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Associadas do l-piraaiça,
mantida pelo Instituto Educacional
Seminário Paulopolitano, com sede
na Cidade de São Ptiuío, Estado àe
São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da '::<J!lStituíção, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho F0deral de Educação nc 1.037-75, conforme consta dos Processos números
5.768/73 - CFE e 226.553-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I'? Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais,
licenciatura de 1'? Grau, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras das
Faculdades Associadas do Jpíranga,
mantida pelo Instituto Educacional
Seminário Paulopolitano, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
A.t. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .rP.vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
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DECRETO N9 75.943 -
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DE 7 DE JULHO DE 1975

Abre â Pcesuiêncíá da República em favor da secretona de Píaneíemento
o crédito suplementar de ér$ 3.342.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da COIL5tituíção, e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica. aberto à Presíuêncla da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de o-s 3.342.000,00
(três milhões e trezentos e quarenta e dois mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:
1100 1113 1113.03070202.001 3.1.1.1 02 3.2.3.3 1113.03070202.242 3.1.1.1 02 1113.03070202.243 3.1.1.1
02
1113.03070212.013
3.1.1.1
02
1113.03070232.078
3.1.1.1
02
1113.03080322.011

-

3.1.1.1 02 1113.03090402.005 3.1.1.1 02 1113.06291692.003 3.1.1.1 02 -

eis

PRESID>:NCIA DA REPúBLICA

Secretaria de Planejamento
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Manutenção da Representação em Recife
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Manutenção da Representação em São
Paulo
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Coordenação de Relações Públicas
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ......•..............
Coordenação do Planejamento
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
_.•.....
Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
Pessoal Civil
Despesas Variáveis •...................
TOTAL

1,00

400.000
2.000
70.000

70.000
400.000
100.000

1.000.000
1.000.000

300.000

- -3.342.000
-.

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1100, a saber:
1100 ~ PRESIDJ!:NCIA DA REPúBLICA
1113 - Secretaria de Planejamento
Atividade - 1113.03070202.001

3.1.1.1 01 -

Atividade 3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

crs

1,00

502.000

1113.03070202.242

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

70.000

32
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Cr$
Atividade 3.1.1.1 -

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

Atividade 3.1.1.1 -

1113.03070212.013 Pessoal Civil

Atividade 3.1.1.1 -

1113.03080322.011
Pessoal Civil

Atividade 3.1.1.1 -

1113.03090402.005
Pessoal Civil

01 01 01 -

Atividade 3.1.1.1 -

01 -

1,00

1113.03070202.243
Pessoal Civil
70.000

Vencimento e Vantagens Fixas

400.000

Vencimentos e Vantagens Fixas

1.000.000

Vencimentos e Vantagens Fixas

1. 000.000

1113.06291692.003
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

300.000

TOTAL

.

3.342.000

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

7 de julho

ERNESTO

de

1975;

da

1549

Independência

e

879

da

GEISE:L

M ária Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 75.944 -

DE

7

DE JULHO DE

1975

Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades orçamentárias o
credito suplementar de Cr$ 81.368.200,00 para reforço de dotações oonsignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades
crçamentárías, o crédito suplementar no valor de Cr$ 81.368.200,00 (oitenta
e hum milhões, trezentos e sessenta e oito mil e duzentos cruzeiros), -para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
0700
0701
070l.02{)40102.021
3.1.1.1

-

01 -

3.2.3.3 0718.15814882.015 -

3.2.3.1 0702 -

0702.0204.0112.021 -

3.1.1.1 01 -

02 3.2.3.3 -

JUSTIÇA ELEITORAL

c-s

1,00

Tribunal Superior Eleitoral
Processamento de Causas

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
SaláriO-Família ........•..............•

3.500.000
50.000
2.110.000

803.000
18.000
9.000
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Processamentr de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
~.
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
,.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Encargos com Inativos e Pensionistas
Salário-Família
,
.
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
0706.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
0707 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo
0707.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .....•..
0708 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
0708.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Familia
..
0708.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1·- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
0709 - Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
0709.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 ._- Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
070~.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
0710 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
0710.02040112.021 -- Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.

0702.02040122.021 3.1.1.1 01 0703 0703.02040112.021 3.1.1.1 01 3.2.3.3 0703.02040122.021 3.1.1.1 01 0704 0704.02040112.021 3.1.1.1 01 3.2.3.3 0704.02040122.021 3.1.1.1 01 0704.15814882.015 3.2.3.3 0705 0705.02040112.021 3.1.1.1 01 0705.02040122.021 3.1.1.1 01 0706 -

c-s

1,00
306.000

1.020.600
14.600
33.200

4.200.000
157.BOO
620.000
30.:300

4.555.300
415.700

43.000

143.500

961.600
13.000
521.500

14.345.300
112.000
93.300
65.100

1.400.000
22.500
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Cr$ 1,00
0710.02040122.021 -

Processamento de Causas

3.1.1.1 -

01 -

0711 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

Tribunal

Regional

Eleitoral

de

.

309.000

Mato

Grosso
0711.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.11 - Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

3.2.3.3 - Salário-Família
0711.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.
.

927.000
6.700

.

182.000

0711.15814882.015 3.2.3.3 0712 -

Encargos com Inativos e Pensionistas
Balário-Famíüa . .
.
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Ge-

3.400

0712.02040112.021 3,1.1.1 -

Processamento de Causas
Pessoal Civil

rais
01 - Vencimentos' e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Famlia
0712.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
0713 - Tribunal Regional Eleitoral do Pará
0713. G2040l22. 021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

.
.
.

5.745.000
200.000
113.600

.

1.055.500

.

Salárto-Famlía

.

1.873.700
15.400

.

209.000

.

1.000

.
.

1.200.000
75.000
16.000

3.2.3.3 0713.02040122.021 -3.1.1.1 01 0713.15814882.015 3.2.3.3 0714 C714.02040112.021 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 0714.02040122.021 -

3.1.1.1 01 0715 0715.02040112.021 -

3.1.1.1 01 -

3.2.3.3 D715.02ü40122.021 -

3.1.1.1 01 0716 0716.02040112.021 -

3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3 --'-

Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Encargos com Inativos e Pensionistas
Salário-Família _"
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Salárlo-Famtlía

.

Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos € Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Processamemc de Causas
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.

323.000

2.470.000
138.ano
530.000

3.170.QOO
140.000
50.000
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crs
0716.02040122.021 3.1.1.1. 01 0717 0717.02040112.021 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 0717. 0204Q122. 021 3.1.1.1 -

Processamento de' Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ..•.................
Salário-Família
.
Processamento de Causas
Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .......•
0718 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
0718.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salárto-Famílía
.
0718.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
0718.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.3 - Salário-Família
.
0719 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
0719.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família ............•...........
0719.02040122.lJ21 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal' Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
0719.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
3.2.3.3 - Salário-Família.
.
0720 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
0720.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-FamUia
.
0720.02040122.021 - Processamento de-Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
G2 -. Despesas Variáveis
.
0721 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
0721.0204üJ12.021 -- Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
0721.020'1:0122.021 - Processamento de eaUSM
TOTAL
.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
01~1. Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo
0722.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família
.

1,00
331.800

1.344.200
16.000
19.000
253.100

3.220.000
47.900
144.000
9.000

1. 761.400
16.300
256.300
437.800
13.700

2.903.800
20.0UO
567.900
63.00,

2.494.000
120.800
305.6"0

10.000.ono
73.000
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Cr$ 1,00
92'8.200

1.142.000
17.000
112.200
TOTAL

..

81. 368.200

Art. 2Ç1 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 2800 e 3900, a saber:
2800 28~2

-

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão

58.995.800

da Secretaria

de Planejamento da Presidência da República
Projeto -'- 2802. 030711213 .100
3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

58.995.81.l0

39(JO -

RESERVA DE CONTING:ltNCIA

22.372.400

3900.99999~99.S99 -

Reserva de Contingência

3.2'.6 O -

Reserva de Contingência
TOTAL

.

22.372.400

--81.368. aoo

Art. 3 o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a.'": dísposicôes em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República,
ERNE.TO GEISEL

Armando raieao
Mário Henrique Stmonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO Nº 75.945 JULHO DE 1975

DE

7

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação total ou par_
cial ou instituição de serouião de
passagem, imóveis, constituídos de
terras e nenteuonos, situadus no
Município de Duque de Caxias, no
Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto. no artigo 24 da Lei nc 2.004, de 3 de outubro de 1953, de conformidade com o

que dispõe o Decreto-lei ne 3.365, de
21 de junho de 1941, com alterações
posteriores, e atendendo a necessidade de a Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS construir um oleoduto
ligando o futuro Terminal Marítimo
da Baía da Ilha Grande, em Angra
dos Reis, à Refinaria Duque de Caxias
e aos Terminais e Oleodutos do RIo
de Janeiro e Minas Gerais (Torguá),
DECRETA:

Art. 19 Ficam declarados de utthdade pública, para fins de desapropriação total ou parcial, ou de Ins;
tituição de servidão de passagem, em
favor da petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, os imóveis, constituí-
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dos de terras e benfeitorias, de propriedade particular, excluídos os bens
públicos, compreendidos nas áreas de
uma faixa de terras de 20 m (vinte
metros) de largura e 3.266 m (três
mil duzentos e sessenta e seis metros)
aproximadamente, situados no Município de Duque de Caxias, no Estado
do Rio de Janeiro, destinados à construção do trecho 3(três) da linhatronco do odeoduto e necessários ao
Empreendimento - do Terminal Maritimo da Baía da Ilha Grande, tendo
início no ponto de coordenadas verdadeiras U.T.M. N-7.488.000,19
E-676.272,74 até alcançar a área da
base dos Terminais e Oleodutos do Rio
de Janeiro e Minas Gerais (Torguáj ,
da PETROBRAS, ainda no Município de Duque de Caxias, Estado do
Rio de Janeiro, em um ponto de coordenadas verdadeiras U. T . M. - ...
N-7 .487.336,30 e E-679. 381,45 e cuja
diretriz se encontra assinalada na
planta PETROBRAS COTEBIG
nv DE-393.5-340.042-EET-04, constante do Processo MME nc 603.875-75.
Art. 2'? A PETROBRAS fica autorizada a promover e a executar, com
recursos próprios, amigável ou [udícíalmente, as desapropriações ou instituição de servidão de passagem, a
que se refere o artigo 10 deste Decreto.
Art. 3'? A expropriante, no exercícro das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá
inclusive alegar a urgência da medida para efeito da prévia imissão na
posse, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei nc 2.786, de
21 de maio de 1956.
Art. 4'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shtgeaki Ueki

DECRETO NO? 75.946 JULHO DE 1975

DE

7

Artigos 24 e 25 da Constituição da
Organização Mundial de Saúde, adotadas pela Resolução 20.36 da Vigésima Assembléia Mundial de Saúde;
Havendo o Instrumento brasileiro
de aceitação sido depositado junto ao
Secretário-Geral das Nações Unidas a
8 de agosto de 1968;
E havendo as referidas Emendas,
de conformidade com o Artigo 73 da
Constituição, entrado em vigor, para
todos os países membros da Organização, a 2! de maio de 1975;
DECRETA:

que as mesmas, apensas por cópia ao
presente Decreto, sejam executadas e
cumpridas tão inteiramente como neIaa se contêm.
Brasília, 7 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 8
de julho de 1975.
DECRETO N." 75.947
JULHO DE

DE 7

DE

1975

,Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Artística da Faculdade
"Auxilium" de tnioeona. Ciências e
Letras,
mantida pela
Inspetoria
Imaculada Auxiiuuiora, com sede na
Cidade de Lins, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conterIO' o artigo 81, item IH, da constituíção, de acordo com o artigo 47 da Lei
11f,! 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conuselho Federal de
Educação nv 1.069-75, conforme consta dos Processos números 5.313-73 CFE e 223.899-75 do Ministério da
Educação e Cultura,

DE

promulga as Emendas «os Artigos 24
e 25 da Constituição da oroanizacão
MiUndial de saúde.

O Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional aprovaco pelo Decreto Legislativo n» 24, de
4 de junho de 1968, as Emendas aos

DECRETA:

A.rt. 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Educação Artística, licenciaturas de 1'? grau e plena,
esta com habilitações em Desenho e
em Artes Plásticas, da Faculdade "Auxrlíum" de Filosofia, Ciências e Letras,
mantida pela Inspetoria Imaculada
Auxiliadora, com sede na cidade de
Lins, Estado de São Paulo.
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Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo-

DECRE'I'O N.o 75.949
JULHO DE 1975

'Brasília, 7 de
julho de 1975;
154'1 da Independência e 879 da
República.

Concede à Mineração Hércules Luià,
o direito de lavrar minério de ferro
nos Municípios de Itatiaiuçu e Mateus Leme, Estado de Minas Gerais.

gadas as disposições em contrário.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 75.948

DE

8

DE

JULHO DE 1975

Inclui na classificação de órgãos de
deliberação coletiva aprovada pelo
Decreto ns 70.103, de 3 de fevereiro
de 1972, o Conselho Territorial dos
Territórios Federais de Roraima
Rondônia e Amapá.
>

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81" item ~I. da Constituíçg.o,
tendo em vista o disposto na Lei número 5.708, de 4 de outubro de 1971
e o que consta do Processo - DASP
1. 829, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Ficam incluídos na classificação de órgãos de delíberaçeão coletiva da área do Ministério do Interícr, aprovada pelo Decreto n.s 70.103,
d~ 3 de fevereiro de 1972, como órgaos de 39, grau (letra "c" do artigo
lodo Decreto n. o 69,382, de 19 de outubro de 1971), o Conselho Territorial de Roraima, o Conselho Territorial de Rondônia, e o Conselho Territorial do Amapá, criados pelo artigo
25, do Decreto-lei n,» 411, de 8 de janeiro de 1969,
Parágrafo único - O número de
reuniões mensais remuneradas é o fixado no respectivo Regimento 'Interno e não poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 29, § 39, do
Decreto nc 69.382, de 19 de outubro
de 1971.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de julho de 1975'
1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO

GEISEL

Maurício Rangel Reis

DE

8

DE

O. Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei nc 227, de 28 de fevereiro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Mineração Hércules Ltda. concessão para lavrar minério de ferro em terrenos de
propriedade da Siderúrgica Itaunense
S. A" no lugar denominado Samambaia, Distritos de Itatíaiuçu e Serra
Azul. Municipios de Itatiaiuçu e Mateus Leme, Estado de Minas Gerais,
n.nna área de vinte hectares, oitenta
e seis ares e trinta centiares (20,8630
haj, delimitada por um polígono irregutar, que tem um vértice a mil quatrocentos e sessenta metros (1.460m),
no rumo verdadeiro de quarenta e
oito graus noroeste (48°NW) da confluência dos Córregos Lindolfo e Moreira e Os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e noventa e dois
metros e trinta e três centímetros
(~.n,33 m) sessenta e três graus e
vinte e sete minutos sudoeste (63927'
SW); quinhentos e dez metros (510m),
trinta e cinco graus noroeste (35 0
NW); quatrocentos e trinta e cinco
metros (435 m) , clnquenta e três graus
e quarenta e cinco minutos nordeste
(:1'3\'45' NE); quatrocentos e oitenta
metros (480 m) , vinte e sete graus e
quarenta e cinco minutos sudeste ..
(27945' SE); sessenta metros (60 m) ,
oeste (W); oitenta metros (80 m) ,
SUl (8); quarenta
metros (40 m) ,
leste (E); quarenta metros (40 m),
sul tS).
Parágrafo único. A concessão de
qur. trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expreasamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estiRegulamento aprovado
pulações do

Aros DO PODER EXECUTIVO

pele Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nc 3.
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União em cumprimento
d,.) disposto no Decreto-lei no 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto. que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM -

811. 759-71).

Brasília, 8 de julho de 1975;
154'" da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki treta

DECRETO NQ 75.950 JULHO DE 1975

DE

8

DE

Concede à Mineração Menezes e Filhos Ltâa, o direito de lavrar minério de agalmatolito no Muntcípio
de Pará de Minas. Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conrere o artigo 81, item IIl. da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei nv 227, de 28 de fevereiro
d~ 1967 (Código de Mineração), alterude pelo Decreto-Ieí nc 318. de 14
de março de 1967.
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada. à Mineraçãc Menezes e Filhos Ltda. concessão
para lavrar minério da agalmato.ito
cru terrenos de propriedade de Oézar
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Amarante. de Menezes, no lug-ar denominado Lazínha, Distrito e Munícípíc
de Pará de Minas, Estado de Minas
Gerais, numa área de doze hectares,
sessenta ares e vinte e oito centiares
02,6028 haj .}. delimitada por um poli.gono irregular. Que tem um vértice
a cinco metros (5.00m), no rumo verdadeiro leste (E), da confluência do
Cônego dos Macacos com a Grota da
Lagínha e os lados a partir desse vért.ce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte metros (20m).
norte (N); vinte e oito metros (28m).
sul (8); trinta e seis metros (36m).
sul (8); trinta e dois metros (32m),
sul (S); vinte e quatro metros (24m).
sul (8); quarenta metros (40m), sul
lS); oitenta metros (SOm), norte (N);
cinqüenta metros (SOm). norte (N);
setenta metros
(70m), norte (N);
trinta metros (30m), leste (E); quarcnta e oito metros (48), leste (E):
cmquenta e quatro metros (54m), les..
te (E); trinta e quatro metros (34m),
leste (E); dezesseis
metros (l6m),
oeste (w); trinta e quatro metros
(34m), leste
(E); oitenta
metros
(SOm), oeste (W); quarenta metros
(40m). oeste (W); setenta e dois metros (72m), norte (N); trinta metros
(30m), sul (8) ; quarenta metros
(4Gm) , sul (8); trinta e quatro metros (34m), sul (8); quarenta e doia
metros (42m) , sul (8); cento e quatorze metros (l14m), sul (8); cinquenta e oito metros (58m). norte (N);
quarenta e seis metros (46m). norte
(N); sessenta metros (BOm), leste (E);
quarenta e quatro metros (44m), Ieste (E); quarenta metros (40m), leste
f E) ; quarenta metros (4Dm).leste (E);
vinte e seis metros (26m), leste (E);
cento e sessenta metros (l6Dro). oeste
(W); sessenta metros
(60m), oeste
(W); quarenta e quatro metros (44m) ,
este (W); quarenta metros (40m). sul
(B); quarenta metros (40m) , sul (8);
trinta e seis metros (36m), sul (8);
vinte metros (20m), sul (8); trinta
metros (30m), sul (8); cem metros
(!OOm), norte (N); cinquenta metros
(Büm) , norte (N);
quarenta metros
(4úm). norte (N); trinta metros (30m).
leste (E); quarenta e quatro metros
(44m). leste (E); cínquenta metros
(éüm) , leste
(E); dezoito metros
(l8m). oeste (W) quarenta e seis metros (46m), leste (E); cem metros
(100m). oeste (W); quarenta e dois
metros (42m), oeste (W); vinte metros (2Gm), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada me-
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diante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expres-

samente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a} a concessão fica sujeita às esti-

'pulações do
Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissão

Nacional de Energia Nuclear;
b; o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tribut-os devidos à União em cumprimento

do disposto no Decreto-lei nv 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artcgos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Art. 2Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3Q Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrario.
(DNPM -

811. 964-70) .

Brasília, 8 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki treta

DECRETO N° 75.951
JULHO DE 1975

DE

8

DE

Declara de utilidade pública, para
jins de constituição de servidão
aamimetrcuoc, uma touca de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 151, letra c, do Código de

Aguas, regulamentado pelo
Decreto
n- 35.851, de 16 de julho de 1954, e
de acordo com o que consta do Processo MME 706.732-73,
DECRETA:

Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
16 (dezesseis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre as subestações de Sans Souci e Thadeu Aõr, no
Município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro, cujo projeto
e planta de situação foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, no Processo MME
706.732-73.

Art. 2.° FIca autorizada a Companhia de Eletricidade de Nova Frtburgo a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação
Vigente. onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servídno
administrativa necessária em favor da
Companhia de Eletricidade. de Nova
Frlburgo, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação. e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares. bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os propríetárlos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em conseqüência, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4° A Companhia de metrrctnade de Nova Friburgo poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente,
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utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n- ::L365, de II
de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n- 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 75.952
JULHO DE 1975

DE

8

DE

Declara de utilidade pública e iniereeee sOcial, para tine de desapro-priação pela Companhia de Desenvolvimento do vale do São Francisco - CODEVASF, área de terra
situada no Município de Piropora,
no Estado de Minas Gerai:<.
(I

Presidente da República,

usando da atrfbutçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e na conformidade do artigo
4.°, da Lei n." 4.593, de 29 de dezembro de 1964,

DECRETA:

Art. te Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins
de desapropriação pela Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF, uma gleba
de terras e benfeitorias denominada
Fazenda Nossa Senhora de Fátima,
pertencente ao espólio de Paulo Sérgio
Xavier da Costa, com a área aproximada de 530,00 ha. (quinhentõ'S e
oitenta hectares), situada no Municip.io de Pírapora, Estado de Minas Gerais, necessária à extensão da implantação do Projeto de Irrigação de
Pirapora, demarcada na carta topográfica na escala de 1: 50.000, e nnutada pela poligonal de vértices 1, 2, 3
e 4, descrita na planta constante do
Processo nc 10.456-MI-75, devídamen1:".. rubricada pelo Secretário Geral do
Ministério do Interior e índlvidualtzada da seguinte maneira; o ponto
mrcíal para Iccaçâc é o marco número 1, cravado no lugar denominado
Paco-Paco, colocado na margem direita do São Francisco, junto à cerca
divisória das propriedades denominadas Fazenda Boa Vista e Fazenda

EXECUTIVO
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Nossa Senhora de Fátima e de ccoroenadas N 3095.000 m e E 197.580 m;
desse marco, margeando o rio São
Francisco para montante, numa extensão aproximada de 4.500 metros,
alcança o marco nc 2, colocado na
barra do córrego Manoel Antonio, no
rio São Francisco e de coordenadas N
3ü91.840m e E 196.250m; desse marco
ti, esquerda, segue pelo dito córrego
Manoel Antonio, para montante, e na
distãncía aproximada de 1.200 metros alcança o marco de no 3, de coordenadas N 3091.230m e E 197.050m,
na estrada
Pirapora-Guacui ; desse
marco, à esquerda, na distância de
2.1CO metros e acompanhando a estrace Pira.pora-Guacuí, alcança u
marco de ne 4 de coordenadas N
3091.750 m e E 198.450 m na divisa das
Fazendas Nossa Senhora de Fátima,
Boa Vista e Pajeú; desse marco em
direção ao rio São Francisco, acompanha a divisa entre as Fazendas Nossa Senhora de Fátima e Boa Vista,
e a 3.500 metros alcança o marco de
nv 1, onde a poligonal se fecha. As
confrontações da gleba são: ao Norte,
o rio São Francisco - ao Sul, a estrada de rodagem, que vai de Pirapora
a Barra de Guacuí - a Leste, Fazendas Pajeú e Boa Vista - e a Oeste
a Fazenda da Prata.
Art . 2.° Fica excluída da Gleba
descrita no artigo anterior, uma. área
de terra de 1,90 ha , (um hectare e
noventa ares) representada por uma
Ialxa de 20 (vinte) metros de largura
por 950 <novecentos e cínquenta) metros de comprimento, e cujo eixo tem
por limites os pontos de coordenadas
N 3091.230 m e E 196.435 m e N
3090.710 m e E 197.220 m, doada por
escritura pública, à Superintendência
do Vale do São Francisco e registrada sob o número 19.413, folhas 1v e
2, do livro 3T, e incluída no Decreto
de desapropriação nv 71.173, de 28 de
setembro de 1972.
Art , 39 Fica autorizada a Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco, a promover e executar,
amigável ou judicialmente, com seus
recursos próprios, a desapropriação de
que trata este Decreto.
Art. 49 A expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de contormldade com o artigo 15, do Decretc-Iei nv 3.365 de 21 de junho de UJ41,
cOm as alterações da Lei nc 2.786, de
21 de maio de 1956.
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Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho de 1975;
154\1 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Maurício Rangel Reis

DECRETO N." 75.953 -

DE

3

DE

JULHO DE 1975

Altera o Estatuto da Empresa Pública
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico-BNDE, P. dá outras pro-

vidências.

o

Art. 3.° Para atender a despesa decorrente da execução do disposto no
artigo 2.0 serão utilizados recursos das
reservas monetárias de que trata o
artigo 12 da Lei n.« 5.143, de 20 de
outubro de 1966, com a redação dada
pelo Decreto-lei n.s 1.342, de 28 de
agosto de 1974, assim como recursos
orçamentários.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de julho fie 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique símonsen
João Paulo dos Reis trenoso

Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da
Constituição, combinado com o disposto no artigo 2.°, parágrafo único
da Lei D.O 5.662, de 21 de junho de
1971,
DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 5.° do Estatuto
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), aprovado pelo
Decreto n.v 73.713, de 1 de março de
1974, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 5.0 - O capital do BND.8
é de Cr$ 13.250.000.000,00 (treze
bilhões, duzentos e cínquenta mílhões de cruzeiros) dividido em
ações no valor nominal de Crg ...
10.000,00 (dez mil cruzeiros) cada uma.
§ 1.0 O capital do BNDE poderá
ser aumentado mediante a incorporação de lucros, de reserves e
de outros recursos que a União
destinar a esse fim, bem como
pela reavaliação do ativo.
§ 2.° A totalidade das ações que
compõem o capital do BNDE é
de propriedade da União".
Art. 2.° A importância correspondente à diferença entre o capital
atual do BNDE e o resultante da alteração introduzida pelo artigo 1.",
será integralizada pela União mediante emissão, em favor do BNDE,
de Obrigações Reajustáveís do Tesouro Nacional, que vencerão juros de
6% a.a. e serão resgatáveis anualmente, em 5 lotes iguais, a partir de
1977.

DECRETO N9 75.954 JULHO DE 1975

DE

9 oa

Autoriza o registro, em nome da Uniào
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 2º, item I, da Lei no 5.972, de 11
de dezembro de 1973,
DECRETA:

Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do Forte
Santo
Alberto,
próprio nacional
ocupado por dependência do QualtelGeneral da 6:). Região Militar, à Avenida Frederico Pontes, s/nv, no Município de Salvador, Estado da Bahia.
ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição, pelo Ministério do Exército, que assim. se descreve e confronta; o ponto 1 está situado na calçada da Avenida Frederico Pontes, junto à confluência do
muro dívisórlo, do Próprio Nacional
coro terrenos de Helio Figueira ou sucessores, na mesma Avenida.
Partindo-se do ponto 1, ao longo da Avenida Frederico Pontes, na direção geral NE, numa distância de 63,18m, encontra-se o ponto 2, situado na calçada, esquina dessa Avenida com a Travessa Clube-6 partindo-se do posto 2,
numa distância de 1,68m, encontra-se
o ponto 3; partindo-se do ponto 3,
numa distância de 12,69m, encontrase o ponto 4; partindo-se do ponto
4, numa distância de O,71m, encontrase o ponto 5; partindo-se do ponto
5. numa distância de 23,78m, enconArt ; 1.
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tra-se O ponto 6, situado na calçada,
esquina da Travessa Clube/ê, com a
Avenida Oscar Pontes; no trecho
compreendido entre os pontos 2 ~ 6,
o Próprio Nacional confronta com a
Travessa Clube/ô: partindo-se do
ponto 6, numa distância de 43,07m,
encontra-se o ponto 7; partindo-se
do ponto 7, numa distância de 27,93rn.
encontra-se o ponto 8, situado na calçada da Avenida Oscar pontes, junto
ao muro divisório do Próprio Nacional com terrenos de Helio Figueira,
ou sucessores; no trecho compreendido entre os pontos 6 e 8, o Próprtc
Nacional confronta com a Avenida
Oscar Pontes; partindo-se do ponto
8, numa distância de 8,Olm, encontrase o ponto 9; do ponto 9, numa dIStância de 41,43m, encontra-se o ponto
1, inicio desta demarcação, fechando
um perímetro de forma irregular, com
2.918,76m2; no trecho compraendídc
entre os pontos 8 a 1, o Próprio Nacional faz divisa em muro com terrenos de Helio Figueira, ou sucessores,
de acordo com a planta e os documentos que acompanham a Exposição de
Motivos no 106, de 4 de junho de
1975, do Ministério do Exército.
Art. 29 O imóvel referido no artigo 19 pertence à circunscrição judiciária do 29 Oficio do Registro Geral
de Imóveis da cidade de Salvador BA.

Art. 3. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em ccntrartc ,
Brasília, 9 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

DE

ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

Sylvio Frota
Mário Henrique SZmonsen

DECRETO N9 75.955 ,JULHO DE 1975

a doação, a título gratuito, que a firma "Alcides de Souza Casé & Cía Limitada" faz à União, dos lotes 15 e
16 da Quadra XII-B do Loteamento
"Ampliação Cidade da Luz", na Pítuba, subdistrito de Brotas, Salvador,
Estado da Bahia, que assim se descrevem e confrontam: o lote 15, com
364,00m2 (trezentos e sessenta e quatro metros quadrados) e forma retangular, faz frente com a rua "E", C0111
14,00m; pelo lado direito confronta
com o lote 16, com 26,OOm; pelo lado
esquerdo confronta com o lote 14, com
26,OOm; e pelos fundos confronta com
o lote 17, COm 14,00m; o lote 16, coro
483,00m2 (quatrocentos e oitenta e
três metros quadrados) e forma de
Um polígono irregular, entestando cem
a rua "B", com 14,50m; seguindo em
curva à direita, com 15,OOm; entestando com a rua "E", com 16,00m;
confrontando com O lote 17, com ....
15.00m; e confrontando com o lote 15,
COm 26,00m, perfazendo uma superfície total de 847,OOm2 (oitocentos e
quarenta e sete metros quadrados).
Art. 29 Os imóveis em questão caracterizados uo Processo nc Oa5-64 Gabinete do Ministro do Exército,
destinam-se ao Ministério do Exército.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

9

DE

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar doação de imóveis
em Salvador - BA, destinados ao
Ministério do Exercito.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da Constdtutção,
e de acordo com Os artigos 1.165 e
1.180, do Código Civil,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar

DECRETO N9 75.956 JULHO DE 1975

DE

9

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Capixaba Limitada, para executar serviço
de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Vitória, Estado
do Espírito Santo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item In, COmbinado COm
o artigo 89 , item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6Q da Lei nv 5.785, de 23 de junho
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§ 1.9 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
pelo presente decreto, reger-se-á de
conformidade com
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nc 71. 825, de 8 de
fevereiro de : :73, às quais a emissora
aderiu, mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
pcrtana, as caractertstlcas tecnícas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objete desta renovação.
berro como, se necessário, o prazo
para adaptação às características es-

de 1972, e tendo em vista o que consta
do Processo Me nc 3.757-73,

°

DECRETA:

Art. 1Q Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nc 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto nc 71.136, de 23 de sctcmbro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de maio de 1973, a conces-

são outorgada pelo Decreto nv 38.087.
de 12 de outubro de 1955, publicado
no Diário Oficial da União de 14 de
dezembro do mesmo ano, alterado pelo

Decreto nv 38.242, de 10 de novam-

bro de 1955, publicado no Diário Oficial da União de 18 subsequente, prorrogada pelo Decreto nc 64.786, de 7
de julho de 1969, publicado no Diário
Oficial da União de 10 subaequente. a

tabelecidas ,
Art. 2<> Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de julho de 1975;
154Q da Independência e 87\1 da

Rádio Capixaba Ltda. para executar
na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical.

DECRETO N° 75.957 -

ERNESTO

GEISEL

Euclides Q'1.UJ,ndt de Oliveira
DE

10

DE JULHO DE

1975

Abre aos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, em.
'or de diversas Unidades. o ct éâito suplementar de Cr$ 6.195.400,00,
para reforço de aotaeõee consignadas no vigente Orçamento.

nn..

O Presíden.e da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo' 81, item EII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6°, da Lei n" 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
D~CRErA:

Art. :;," Fica aberto aos Ministérios da Previdência e Assistência Social e do Trabalho, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.195.400,00 (seis milhões, cento e noventa e cinco mil e
quatrocentos cruzerroej, para refcrçc de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 23.00 e 26.00. a saber:
23.00 -

MINISTltRlO

DA

PREVIDJ>:NCIA

ASSISnNCJA SOCIAL

crs

E
.

23.01 -- Gabinete de Ministro
2301.15070202.001 -- Assessoramento Superior
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
23.02 - Secretaria Geral
2302. 15090412.U05 - Coordenacâo do Planejamento
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social ...
23.03 - Secretaria Geral - Entidades Super-

1,00

5.895.400

20.700
65.000

vietcnaccs

Atividades a Cargo da Fundação Abrigo Cristo Redentor
3.2.7.5 - Fundações Jnstltuídas pelo Poder
PU-

2303.15814.862.915 -

blico
01 -

Pessoal

............••....•...••.•.....

03 _. Outros custeios ...................••...
23.04 - Inspetoria Ger-al de Finanças

370.800
1.500.0UO
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Cr$ 1,00
2304.15080322,011 -

Administração Financeira. Contabilidane
e Audttorta

Pessoal Civil
Vencímentcs e Vantagens Fixas, ......••
Despesas Varláveís
,
,,,
~.
Contríbuíçõt-s de Previdência Social
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramentc Relacionado à Beguranca Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Cívil
02 -- Despesas Variáveis
.
3.2,5, O - Contribuições de previdência Social ." ..
r
23.0 { - Secretaria de Previdência Social
2307.15824922.386 - Julgamento dos Recursos Relacionados
com a Previdência Social
3.2.5.0 - Contribuições d,: previdência Social
23.09 - Departamento do Pessoal
2309 15070212.010 -~ Admmistracão de Pessoal
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
::l3.10 - Departamento de- Administração
2310.15070212.013 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3,1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contrínuíçôes de Previdência Social
.

3.1.1.1
01
02
3.2.5.0
23.05
2305 15291692.003

,-

26.00 26.07 2607.15804761.315 3,1.3.2 -

380.200
670.100
30.700

598.500
339.400

6•. 400
202.400

MINISTÉRIO DO TRABALHO

&26.800
483.000
300.000

Secretaria de Relações do Trabalho
Campanha Nacional de Prevenção de
Acidentes de- Trabalho
Outros Serviços de Terceiros
.

300.00~

TOTAL

6.195.400

Art. 2 0 Os recursos neeessáríos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamente aos subanexos 23.00 e 26.00, a saber:

o-s
23.00 -- MIl."ISTÉRICJ DA PREVIDÉNCIA E
ASSISTltNCIA SOCIAL .....•.•......•..
23.01 -

Atividade -

Gabinete do Ministro

Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
Atividade -- 2301.15073922.002
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Atividade -

5.895.400

2301. 15WI0202 .001

3.1.1.1 -

02 23.02 -

1.00

Despesas Varfáveía

.
.

481.800
857.900

~

751.100

Secretaria Geral
~302.15090412,005

3.1.1.1 - Pessoal Cívrl
.
01 ~- vencimentos e Vantagens Fixas .,
23.04 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 2304.15080322.011
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
23.06 - Secretaria d", Assistência Social
Atividade - 2306.15814862.383
3 .1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vaneveís ••••••..•••..• , ••••.
3,1,3.1 - Rernuneraçâo de- Serviços Pessoais
23.07 ~ Secretaria. de Previdência Social
a

1.843.400
200.000

461.200
200.000
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Cr$ 1.00
Atividade -

3.1.3.1 -

23 .08
Atividade
3.1.3.1
23.09
Atividade

R.emuneração de Serviços Pessoais

200.000

- Secretaria de Serviços Médicos
- 2308.15214282.523
- Remuneração de Serviços Pessoais
- Departamento do Pessoal
- 2309.1507021~.Ol(j

200.000

3.1.3.2 23.10
Atividade
3.1.3.2
26.00

2307.15834922.384.

Outros Serviços de Terceiros ...........•

- Departamento de Administração
- 2610.15070212.013
- outros SeI'Viç08 de Terceiros
- MINIET"'RIO DO TRABALHO

26.07 Projeto -

Secretaria de Relações
2607.15804761.315

3.1.2.0 - Material de Consumo
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
0'

do

••••• _

0.0

.

200.000
500.000

aoo.oon

Trabalho
0.0

'.
••••••••••••

'r O T A L.......................

100.COO
120.000

ao.ooo

6.195.400

Art. 30 O presente crédito, no Anexo IH, da Lei Orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
a) . - Suplementação
53.00 -

MINIST~'RIO

Cr$
DA

1,00

E
Entidades

PREVIDmCIA

SOCIAL
Supervisionadas
53.03 - Fundação Abrigc Cristo Redentor
5303.1581486:& .548-·- Manutenção dos Serviços Assistenciais
1.870.300
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 10 de Julho de 1975: 154.0 da Independência e 87.0 da República.
ASSlSTE:NCIA

ERNESTO GEIsEr,

Mario tienrtque Simoueen
A rnauio Prieto
João Paulo dos Reis vezosc
L. G. do Nuscinu tüo f' Suna

---

DECRETO N° 75.95e -

DE

10

DE JULHO DE

1975

A1Jre ao Ministério de: Justiça, em favor da Inspetoria Geral de Finanças o
credito suqúementar cl.e eIs 12C.800,00, para retorço de dotações consignadas no 'lJi,qente Orcmnen;o .

o Prestdenbe da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuiçâe,
e da autorização contida no artigo 6c , da Lei n" 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. )O Fica aberto ao Míntstérío da Justiça, em favor da Inspetoria
Geral de Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$ 120.800,00 (cento
e vinte mil e oitocentos cruveircei para reforço de dotações orçamentárias
corasignadas ao subanexo 2000, a saber:
Cr$ 1,00
2000 - MINIST"'R.CO DA JUSTIÇA
2003 - Inspetoria Geral de Finanças
2003.12080322.011 - Adminlstracão Financeira, Contabilidade
e Auditoria
91. 000
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
29.ROD
3.1.3.2 - Outros Ser viços de Terceiros
.

47

Aros DO PODER EXECUTIVO

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2000, a saber:
Cr$

1,00

MINISTI;RIO DA JUSTIÇA

2000 -

Inspetoria Geral de Finanças

2003 -

Atividade -

2003.12080322,011

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.............
120.800
Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dtsposiçôes em contrárlo .
Brasília, 10 de julho de 1975; 1M.0 da Independência e 87." da República.
ERNESTO GEISEL

Armczndo Falcão
M áric }i enríque Simcnuen
João Pa·ulc dos Eeis v{~aOSO

DECRETO NQ 75.953 -

DE

10

DE JULHO DE

1975

Abre à Presidência da República, em favor da Escola Superior de Guerra, o
crédito suplementar de Cr$ 953.900,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constttuíçâo,
e da autorização contida no artigo 6", da Lei n- 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto à Presidência da República, em favor da Escola
Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$ 953.900,00 (novecentos e cinqüenta e três mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias constgnadas ao subanexo 1100, a "saber :

crs
1100 -

1,00

PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA

Escola Superior de Guerra
Estud -s Relacionados à Segurança Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
1106 -

1106.06092062.182 -

TOTAL

893.000
60.900
953.900

Art. 2° Os recursos ne cessanos à execução deste Decreto decorrerão de
anu.ação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 2800, a saber:
Cr$ 1M
2800 2802 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão da Secretaria de

Píanejamsnto
blica

da

Presidência da Repú-

Projeto - 2802 0307ú213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -, Vencimentos e vantagens Fixas

.

893.000
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Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 10 de Julho de

197fj~

154.,; da Independência e 87." da República.

ERNE::iTO GEISEL

Mdrio Henrique Sinumseu
João Paulo dos Reis t: elloso
Antonio Jorge C'orTea

DECRETO N° 75.960 -

DE

10

DE JULHO DE

1975

Ahre ao Ministério da Fazenda, 6'rn favor da Secretaria Geral, o crédito
suplementar de Cr$ 3.75·1. 300,00. para reforço de dotações consignadas no

vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da eunbulção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6°, da Lei n'' 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
I'ECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Mtnlstéríc da Fazenda, em favor da Becretarta
Geral, o crédito suplementar nc valor de Cr$ S.754.S00,00 (três milhões,
setecentos e cinqüenta e quatro mn e trezentos cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1700, a saber:
crs
1700 -

MINISTJ>RIO DA FAZENDA

1702 -

Secretaria Gera!

1702.OS080212 .126 S.1.1.1 01 02 -

3.1.2.0 3.1.3.2 -

3.2.3.3 -

dos Conselhos de Contribuintes
Pessoal Oívd
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas VaI téveis
.
Material de Consumo . ..
Outros Servlcos de Terceiros
.

1,00

Manutenção

Salátío-Eamílíu.

.

8.610.400
70.000
10.000

55.000
8.900
3.754.300

TOTAL

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
1700 -

1702 Atividade -

Secretaria Geral
1702.03080212.126

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 -- Material Permanente
8900 -

3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Cr$ 1,00
65.000

MINISTJ>RIO DA FAZENDA

RESERVA DE CONTINGllNC1A

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL

.
.
.

20.000
45.000
3.689.500

.

8.689:'00
3.754.800

Art. 3' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 10 de julho de 1975; 154_" da Independência e 87.0 da República.
ERNESTO GEISEL

M ária Henrique Simoneesi
João Paulo elos t-ese lt ezoso
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DECRETO N.o 75.961 - DE 10 DE
JULHO DE 1975
Altera o enquadramento dos cargos e
junções da Estrada de Ferro Ilhéus,
e dá outras providências.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n." 817, de 5 de setembro de
1969, e o que corista da Exposição de
Motivos n." 278, de 7 de julho de 1975,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil,

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nc 65.071-A, de 27
de agosto de 1969 e demais díspostcões em contrário.
Brasília, 11 de julho de 19,5:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio

Frota

REGULAMENTO DO GABINETE DO
MINISTRO DO EXÉRCITO

DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado o enquadramento dos cargos e funções da Estrada de Ferro Ilhéus, aprovado pelo Decreto n." 66.755, de 18 de junho à-e
1970, na parte relativa à série de elassea de Tesoureiro, AF-701, para o fim
de considerar Adauto Pimentel Bran,
dão, classificado no nível 18-B e Lysar.dro Melquíades de Santana, no nível 17. A, ambos com situação vigente
a partir de 1 de julho de 1960, e Guilherme Diógenes Campos e Heitor
Fernando Kruschewkv Rehem como
Tesoureiro-Auxiliar, nível 18, com sítuação vigente a partir de 12 de agosto de 1970, data da publicação do De,
ereto ora alterado.
Art. 2." O disposto neste Decreto
não homologa situações que, em vlrtude de sindicância 0""..1 inquérito administrativo, venham a ser consideradas
nulas, ilegais ou contrárias às normas
administrativas em vigor.
Art. 3.° Este' Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1J de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° <la
República.
ERNESTO GEISEL
Dyrceu Araújo Nogueira

DECRETO N9 75.962 - DE 11 DE
JULHO DE 1975
Aprova o Regulamento do Gabinete
do Ministro do Exército (R-24) e dá
outras providências.

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

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Gabinete do Ministro do
Exército (R-24), que com este baixa.

(R-24)
CAPÍTULO I

Da Finalidade

Art. 1Ç O Gabinete do Ministro
destina-se a:
1)
assistir direta e imediatamente
o Ministro do Exército no desempenho
de suas funções, assessorando-o nos
assuntos submetidos à sua apreciação
e preparando os documentos relativos
às decisões ministeriais;
2) assegurar as ligações do Ministro com os órgãos de Direção Geral e Setorial do Exército, os Exércitas e Comandos Militares de Area,
bem como as do Ministério do Exército com os órgãos dos Poderes ua
República e os da Administração Federal;
::I)
ocupar-se da representação mínisterial;
4) desempenhar as tarefas que lhe
sejam atribuídas.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 2Ç O
compreende:
1)
Chefia
2)

Gabinete do Ministro

Subchefía

3) Centro de Informações do Exército

4)
5)
6)

Assessorias

Ajudância-Geral
Divisão Administrativa.
§ 1" A ligação do Gabinete com
os órgãos dos Poderes da República
e da Administração Federal será assegurada por assessores especialmente
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designados, os quais poderão ser reunidos em uma ou mais Assessorias
Especiais.
,§ 2<:' As Assessorias poderão ser desdobradas, de acordo com a conveniência do serviço, respeitados os efetivos globais de pessoal, fixados para
o Gabinete.
§ 3'" O Ministro do Exército poderá nomear assessores especiais, em
caráter transitório, para o trato de
assuntos específicos.
Art. 3'? A Consultoria Jurídica é
vinculada
administrativamente ao
Gabinete e o Consultor Jurídico diretamente subordinado ao Ministro.
CAPÍTULO

rn

Das Atribuições Orgânicas

Art. 4<'> A Chefia do Gabinete com-

pete:

1)
assegurar o assessoramento do
Ministro no desempenho de suas fun-

ções;
2) dirigir 05 trabalhos do

Gabi-

nete. estabelecendo diretrizes, normas
e prioridades para os diversos encargos e trabalhos especiais;
3)
supervisionar as atividades do
Centro de Informações do Exército;
4)
assegurar as ligações necessárias com as Organizações do Ministério e com os órgãos dos Poderes da
República e da Administração Federal.
Art. 59 A Chefia do ClE compete:
1) orientar, coordenar e desenvolver atlvtdades de Informações Internas e de Segurança Interna, bem
como de Contra-Informações do Sistema de Informações do Exército;
2)
assessorar o Ministro nos assuntos de Informações Interna e Segurança Interna e nos de Contra-Inrormações .
Art. 69 A Subchefia do Gabinete
compete:
I
1) assistir o Chefe do Gabinete
na coordenação dos trabalhos do Gabinete, na forma por ele determinada;
2) desempenhar outras atribuições
que lhe sejam delegadas pelo Chefe
do Gabinete.
§ 19 Para efeito de disciplina e justiça, o Subchefe tem as atribuições

capituladas no RDE, correspondentes
a Comandante de Unidade.
§ 29 A critério do Ministro, a runção de Subchefe do Gabinete poderá
ser exercida cumulativamente com a
de Assessor-Chefe.
Art. 70 As Assessorias compete assessorar o Ministro nos assuntos relativos às políticas setoriais, à fixação
de planos e de programas. no conhecimento da situação do Exército e nas
decisões sobre atos de competência
Ministerial, na forma que se dispuser em Regimento Interno.
Art. 89 A Ajudâncía-Geral compete
1)
executar as tarefas de administração de pessoal do Gabinete e Consultoria Jurídica;
2)
realizar o processamento da correspondência e da documentação;
3) dirigir e controlar o funcionamento da Seção de Comunicações.
Parágrafo único - Anexa à Aju,
dâncía-Geral funcionará a Secretaria
do Conselho da Ordem do Mérito Militar.
Art. av A Divisão AdministratIva
compete:
1)
apoiar o Gabinete e a Consultoria Jurídica, no tocante a material, aprovisionamento, f i n a n ç a s,
transportes e serviços gerais;
2)
gerir os Projetos e Atividades
a cargo do Gabinete;
3)
realtzar o pagamento do pessoal civil e militar no exterior.

CAPÍTULO IV

Do Pessoal

Art. 10 O Ministro do Exército fixará os efetivos de seu Gabinete e
órgão vinculado, de acordo com as
necessidades do serviço e dentro dos
limites fixados em lei.
Art. 11 O Chefe do Gabinete é
um Oficial-General Combatente e
dispõe de um Assistente-Secretário.
Ofielal Superior com o Curso de Comando e Estado-Maior.
Art. 12 O Chefe do Centro de Informações do Exército é um Generalde-Brigada Combatente e substituto
eventual do Chefe do Gablnete .
Art. 13 O Subchefe do CIE e os
Assessores-Chefes são Coronéis com-
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batentes, com o Curso de Comando e
Estado-Maior.
Art. 14 O Ajudante-Geral e o Chefe da Divisão Administrativa são Oficiais Superiores de qualquer Arma.
Art. 15 São considerados membros
integrantes do Gabinete;
1) os Assistentes-Secretários, Ajuaantes-de-Ordens e demais auxiliares,
que constituem o Estado-Maior Pessoal do Ministro;
2) o Assistente-Secretário e o Ajudante-de-Ordens do Chefe do Gabinete;
:D o Ajudante-de-Ordens do Chefe
do elE.
CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 16 Funcionará no Rio de Janeiro, um Escalão Recuado do Gabinete, diretamente subordinado ao
Chefe do Gabinete, com a finalidade
de assistir o Ministro naquela Capital, bem como coordenar e dirigir a
segurança de autoridade, cuja execução esteja a cargo do Ministério do
Exército.
I
Art. 17 Este Regulamento será
complementado pelos Regimentos Internos do Gabinete e da Consultoria
Jurídica, que serão submetidos à aprovação do Ministro do Exército pelo
Chefe do Gabinete, dentro de trinta
(30) dias a partir da data da publicação do presente Regulamento.

DECRETO N,o 75,963
JULHO DE

DE 11

DE

1975

Promulga o Tratado da Antártida.

o Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo nv
56, de 29 de junho de 1975, o texto
do Tratado da Antártida, celebrado
em Washington, a 19 de dezembro
de 1959, ao qual o Brasil aderiu a 16
de maio de 1975;
Decreta que o Tratado, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja exe-

cutado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 11 de julho de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

DECRETO N9 75.964
JULHO DE 1975

da

DE 11 DE

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, dos terrenos de acrescidos de marinha que menciona, situados na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU da constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei nv 178, de 16 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, ao Banco
Nacional da Habitação, dos terrenos
de acrescidos de marinha com as
áreas de 13.958,00m2 (treze mil, novecentos e cínquenta e oito metros quadrados) e 15.710,00m2 (quinze mil,
setecentos e dez metros quadrados),
situados na Avenida D. Pedro II, na
cidade de Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul (terrapleno oeste do
Porto de Rio Grande), de acordo cem
os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 0768-44.838, de 1971.
Art. 2.° O cessionário ficará isento
do pagamento do valor do domínio
útil, bem como dos foros e laudêmíos
enquanto os terrenos lhe estiverem
aforados.
Art. 39 Os terrenos a que se refere o artigo 19 se destinam à execução, a cargo da Cooperativa Habítacional dos Operários de Rio Grande
Ltda. - HABICOP, de um plano habitacional destinado preferencialmente a servidores portuários, no prazo de
2 (dois) anos, a contar da data da
assinatura do contrato de cessão, a
ser lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 49 A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato espe-
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cial e de indenização por benfeitorias

realizadas, se aos terrenos, no todo
ou em parte vier a ser dada utilização
diversa da prevista no artigo 39 deste
Decreto ou, ainda, se ocorrer InadímpIemento de cláusula contratual.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em ccntrano.

Brasília, 11 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Mário Henrique Simonsen
Maurício Rangel Reis

DE

11

DE

Autoriza o funcionamento da habili-

tacao em Artes Cênicas no curso de

.Licenciatura em Educação Artística,
,da Faculdade de Belas Artes, mantida pela "FEBASP -

Sociedade

-Cioit", com sede na cidade de Silo
Paulo, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 1. 815-75, conforme consta dos Processos ncs ....
11.069/74 - CFE e 232.130/75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1." Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Artes Cênicas no curso de licenciatura em
Educação Artística, da Faculdade de
Belas Artes, mantida pela '''FEBASP
- Sociedade Civil", com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9 75.966 JULHO DE 1975

DE 11 DE

Dispõe sobre a produção e a comercialização do álcool anidro carburante e dá outras providências.

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

GEISEL

DECRETO NQ 75.965
JULHO DE 1975

EXECUTIVO

Art. 1° O plano de financiamento
da safra de açúcar e de álcool, a ser
estabelecido par proposta do Conselho de Desenvolvimento Econômico no
primeiro semestre de cada ano, assegurará paridade entre os preços do
açúcar cristal "standard" e do álcool
anidro carburante, bem com um nível
desses preços que possibilite a cobertura das eventuais diferenças verificadas entre os valores resultantes do
disposto nos parágrafos 29 e 39 do presente Artigo.
§ 19
O Ministro de Estado das
Minas e Energia participará, nos Lermos do artigo 49, § Lv, da Lei n« ,.
6.036, de 19 de maio de 1974, das
decisões do Conselho de Desenvolvimento Econômico relativas às politicas de produção e comercialização do
álcool anidro carburante.
§ 2(' A produção de álcool anídro
carburante, programada na forma do
"caput" deste artigo será adquirida
dos produtores pelo Instituto do Açú-.
cal' e do Alcaol,. ao preço unitário de
paridade baseado na relação de 44
litros de álcool anídro carburante por
saca de 60 kg de açúcar cristal "stan-

dard",

§ 31?
A produção do -álcool anídro,
destinada à mistura carburante será
vendida pelo Instituto do Açúcar e do
Álcool à Petróleo Brasileiro S. A.,
nas quantidades e nos locais de mistura fixados no plano de que trata
este artigo, a Um preço unitário igual
ao preço de venda da gasolina automotiva nos tanques das distribuidoras, deduzidas as despesas de mistura, na forma estabelecida pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico.
Art. 29 .As entidades oficiais de
crédito concederão prioridade para o
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financiamento, em condições normais
de prazos e de encargos financeiros,
de projetos destinados à recuperação.
ampliação e implantação de destilarias anexas às usinas de açúcar existentes, ouvido previamente o Instituto do Açúcar e do Alcool quanto
ao enquadramento e prioridade de cada projeto.
§ 1Q
Os recursos do Fundo Especial de Exportação, a que se refere o
Decreto-lei nc 1.266, de 26 de março
de 1973, poderão ser igualmente utilizados pelo Instituto do Açúcar e do
Alcool, em condições semelhantes às
das entidades oficiais de crédito, no
financiamento desses Projetos.
§ 29 A implantação ou a ampliação
de destilarias autônomas somente será
autorizada em casos especiais, a critério do Ministro da Indústria e do
Comércio, ouvidos previamente os Ministros das Minas e Energia e o da
Agricultura.
Art. 39 Compete ao Instituto do
Açúcar e do Alcool fiscalizar, diretamente ou por delegação, a produção
e a comercialização de álcool de todos
os tipos e para quaisquer finalidades
em todo o território nacional, aplicando as sanções pertinentes.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 11 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 ela
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
Shiçeaki U eki
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EXECUTIVO

que, em conformidade com o dtspos-

to no § 1.0 do artigo 2.0 do Decreto
n,« 66,624, de 22 de maio de 1970, pas-

sou a integrar a Fundação Instituto
Oswaldo Cruz, denominada Fundação
Oswaldo Cruz, pelo artigo 18 do Decreto n,v 74.891, de 13 de nov-embro
de 1974.
Art. 2.0 Os bens imóveis pertencentes ao patrimônio da União, ora 'Utilizados pelo Instituto Evandro Chagas passam à disposição da Fundação
Serviços de Saúde Pública, até que
sejam transferidos ao patrimônio desta última, com obediência ao disposto
no artigo 195 do Decreto-lei n.s 200, de
25 de fevereiro de 1967, com 'a nova
redação dada pelo artigo 1.0 do Decreto-lei n.s 900, de 29 de setembro de
1969.

Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário',
Brasília, 11 de julho de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Paulo de Almeida Macharlo

DECRETO N." 75.968
JULHO DE 1975

14

DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado do Pará.

O Presidente da República,

Reintegra o Instituto Boandro Chagas na estrutura da Fundação Serviços de Saúde Pública.

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.v 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,

O Presidente da República:
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art . 1.0 Fica reintegrado na estrutura da Fundação Serviços de Saúde
Pública o Instituto Evandro Chagas

Art. Lo Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno do Quartel do 2,0 Batalhão de In,
fantaria de Selva, à Avenida Almirante Barroso, syn. o, Bairro do Souza, no
Município de Belém, Estado do Pará,

DECRETO N,O 75.967 - DE 11· DE
JULHO DE 1975

DECRETA:
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ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: o ponto 1 fica si-

tuado na confluência do alinhamento

NW da Av Almirante Barroso (antiga
Tito Franco), com o alinhamento, di-

visa, que separa o próprio nacional a

ser descrito dos terrenos de Jacinto

e Reinaldo Moreira de Castro ou ::1.\cessares. Partindo do ponto 1 com
rumo 34° 30' NE, medindo-se 842,04m

ao longo do alinhamento NW da Ave,
nida Almirante Barroso encontra-se o
ponto 2. situado no canto que o d:ito
alinhamento faz com o alinhamento
SW da Estrada Tavares Bastos; do
ponto 2, com rumo 40° 43' NW e medindo-se 390,OOm ao longo do alinha-

mento SW da Estrada Tavares Bastos
encontra-se o ponto 3; do ponto 3 com
rumo 47°36' SW e medindo-se 142,:16~n
ao longo da Travessa Monteiro Lobato, encontra-se o ponto 4. Do ponto
4 com rumo 36° 39' NW e medindose 212,38m, ao longo da Passagem No.'5sa Senhora de Nazaré, encontra-se o
ponto 5, situado no alinhamento sul
do leito da linha da Estrada de Ferro
Bragança. Do ponto 5 com rumo 75°
40' SW e medindo-se 532,07m encontra-se o ponto 6; do ponto 6 com
rumo 76° 00' SW, medindo-se 155,70m
encontra.se o ponto 7; o alinhamento
entre os pontos 5 e 7 confina com o
leito da Estrada de Ferro Bragança:
do ponto 7 com rumo 37° 10' SE, medindo-se 1. 132,17m encontra-se o ponto 1, início desta demarcação, fechando um perímetro de forma irregular,
com área de 626.238,40m2; o alinhamento entre os pontos 7 e 1 confronta
com terrenos de Jacinto e Reinaldo
Moreira de Castro ou sucessores, de
acordo com a planta e os documentos
que acompanham a Exposição de Motivos número 85, de 13 de maio de 1975,
do Ministério do Exército.
Art. 2.° O imóvel referido no artigo
1.0 pertence à circunscrição judiciária
do 2.° Ofício do Registro Geral de Imóveis na Cidade de Belém, PA.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
M ária Henrique Simonsen

EXECUTIVO

DECRETO N° 75.969 JULHO DE 1975

DE

14

D~

Iceçuiamerüa a concessão de aíõrice
no Serviço Civil da União e nas
Autarquias federais, e dá
oUt1'O,S
providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constltulção.
e tendo em vista o disposto no Anexo
II, item X, do Decreto-lei n- 1.341,
de 22 de agosto de 1974,
DECRETA:

Art. 1° O servidor civil da Orríão
e de Autarquia federal, que se deslocar, eventualmente e em objeto de
serviço, da localidade onde tem exercício para outra também no Território
Nacional, fará jus à percepção de
diárias, na conformidade deste Rcgulamento.
Art. 2° As diárias de que trata
este Decreto destinam -se a Indenizar
o servidor, especificamente, das despesas extraordinárias com alimentação e com pousada e serão concedidas
por dia de afastamento da sede de
serviço, nos limites das importâncias
fixadas no quadro anexo.
Parágrafo único. Quando o afastamenta não exigir pernoite fora da
sede ou se for concedido alojamento
gratuito em residência oficial, o servidor somente fará jus à parcela de
diária correspondente às despesas C~Hn
alimentação.
Art. 3° Não se concederão díártas
durante o período de trânsito.
Art. 4° As diárias serão pagas
antecipadamente, mediante concessão
e arbitramento pelo dirigente .da ~e
partição a que pertencer o servídor .
Parágrafo único. O ato de conces
são e arbitramento previsto neste artigo deverá conter o nome do servidor,
o respectivo cargo, função ou emprego, a natureza do serviço a ser cxecutado, a duração provável do afastamento e as importâncias totais a
serem pagas para a indenização das
despesas com alimentação e com
pousada.
Art. 5° Na hipótese de ser prorrogado, mediante a devida autorização,
o prazo de afastamento que serviu de
base ao ato a que se refere o artigo 4°,
o servidor fará jus às diárias correspondentes aos dias compreendidos no
período de prorrogação.
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Art. 6° O dirigente da repartição
encaminhará, obrigatoriamente, ao
órgão de pessoal, segundas vias dos
atos indicados nos artigos 4° e 5", deste Decreto, para efeito de controle e
publicação.
§ 1° O órgão de pessoal examinará
a legalidade da concessão e do arbitramento das diárias, promovendo.
quando necessário, a retificação da
folha de pagamento e a reposição das
importâncias indevidamente pagas.
§ 2° Os atos de concessão e arbitramento de diárias serão publicados
no Boletim de Pessoal, dos quais deverão ser remetidas. mensalmente,
cópias ao órgão Central do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Fe-deral ~ SIPEC.
Art. 7° A autoridade que conceder
ou arbitrar diárias em desacordo com
as normas estabelecidas neste Decreto
responderá, solidariamente, com o r-ervidor pela reposição imediata da importância indevidamente paga.
Art. 8° O servidor que, por motivo
justificado, não puder dar cumprimenta à ordem de afastamento da
respectiva sede, deverá fazer imediata comunicação à autoridade oompetente, para as providências adequa-~
das.
,
Art. C}0 Caberá a restituição das
diárias quando, sem motivo jusi;ifi·
cado, não for realizado ou não comprovado, no prazo de 5 (cinco) dias
contado do retorno, o servlco objeto
do afastamento.
Parágrafo único. O servidor deverá apresentar ao dirigente da repartição, no mesmo prazo mdícado
neste artigo, comprovante da despesa
com pousada, ficando obrigado, se
não o fizer, a restituir a parcela de
diárias correspondente a essa despesa.
Art , 10. Somente será permitida a
concessão de diárias nos limites dos
recursos orçamentários do exercício
em que se efetivar o afastamento.
Art. 11. A concessão de diárias aos
funcionários da carreira de Diplomata
em serviço no país, bem assim ncs
servidores civis em exercício nos Gabinetes Civil e Militar da Presidência
da República, obedecerá às normas
constantes deste Decreto.
Art. 12. Aplicar-se-á o d~sP().sto
neste Decreto aos servidores nao mcluídos no Plano de Classificação de
Cargos, de que trata a Lei n'' 5 645,
de 10 de dezembro de 1970, cabendo
ao órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal,
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estabelecer a devida correspondência
dos respectivos cargos, funções ou
empregos com a classificação constante do Anexo deste Decreto.
Art. 13, Exclui-se do regime estabelecido neste Decreto, a concessão
de diárias aos servidores do Ministério
da Saúde que tenham de deslocar-se
regularmente das respectivas sedes
para a execução de atividades pcculíares às campanhas de Saúde pública.
Parágrafo único. A concessão de
díázlas aos servidores das campanhas
de Saúde Pública, TI.a hipótese de que
trata este artigo. será disciplinada
em regulamento específico, que revogará o critério atual.
Art. 14. A reposição de tmportância paga a maior, ou indevidamente
paga, após o recolhimento à conta
bancária de origem, ocasionará a teversão do respectivo crédito à dotação
orçamentária própria.
Art. 15. Caberá ao órgão Central
do SIPEC baixar Instrução Normaríva.
díscípünandc a aplicação deste Decreto.
Art. 16. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogados o Decreto n- 68.807, de 25 de
junho de 1971, alterado pelo de número 72.53'1. de 26 de julho de 1973.
o Decreto n° 70.804, de 5 de julho de
1972, e demais dí.rposlções em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1975'
154.° da Independência e 87." d;
República,
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo ela
Silveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
Shigeald Ueki
João paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Gilberto Monteiro Pessôa
João Bú-ptista de Oliveira
Figueiredo
Antônio Jorge correo
L. G. à,) Nascimento e Silva
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ANEXO
(ARTIGO 29 DO DECRETO N9 75.969, DE 14 DE JULHO DE 1975)

C

A S S I F I C A

ç Ã

O

ALIMENTAÇÃO

POUSADA

160,00

220,00

140,00

200,00

rior, Ou equivalentes.

120,00

180,00

ç) Demais cargos ou empregos

110,00

130,00

L

a) Cargos ou funções de Confiança
de Direção e Assessoramento Su
períor (Di\S) , ou equivalentes.

DAS-4
DAS~3
DAS~2

DAS-1

b) Punções de Direção e Assistên-

cia Intermediária (DAI)
gos ou empregos de Nível

e car
Sup~

O valor da pousada será acrescido de
30% naS cidades.de Manaus e Rio Branco.

DECRETO

N.O 75.970 JULHO DE 1975

Cria

a

DE

14

Embaixada do Brasil
República de Malta

DECRETO Nº 75.971 JULHO DE 1975

DE

na

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e IX, da
Constituiçâc, decreta:
Art. 1.0 Fica criada a Embaixada
do Brasil na República de ~'1alta.
Art. 2.0 A Missão diplomática de
que trata o artigo anterior será cumulativa Com a Embaixada do Brasil na
República Arabe da Líbia ,
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data <te sua publicação.
Brasília, 14 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

AntOnio Francisco
Silveira

Azeredo

da

DE

15

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessdo
outorgada à Rádio Tamoio S. A.,
para que aS. A. Rádio Verdes
Mares passe a executar serviço de
rtuiioâifusão sonora em onaa média,
de âmbito regional, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item HI, comblnado com
o artigo 8 9, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6° da Lei nv 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me nv 25.324-73,
DECRETA;

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nv 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto nv 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a

ATOS

partir de lo de novembro de 1973, a
concessão outorgada pelo Decreto nv
38.067, de 12 de outubro de 1955, publicado no Diário Ojicial da Untao
de 15 de dezembro do mesmo ano, .:j,
Rádio Tamoio S. A., para que a S.A.
Rádio Verdes Mares passe a executar
na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional.
S 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
pelo presente decreto, reger-se-á de
conformidade com o Código Brasileiro
de 'I'elecomunicaçôes, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulatívamente, com as cláusulas aprovadas
pelo Decreto nc 71. 825, de 8 de cevereíro de 1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
S 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às caracteristicas estabelecidas.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de julho de 19';'5;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 75.972
JULHO DE
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DE 15 ::JE

1975

Altera o Decreto n9 74.064, de 15 de
maio de 1974, que dispõe sobre a
clacsiticaçao e transformação de cargos, junções e enccrços de gabinete para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior,
do Grupo Inreçãc e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente
do Ministério das Minas e Energia.

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

tigo 181, itens I e lII, do Decretolei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967,
no artigo 79 da Lei nv 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e o que consta
do Processo DASP no 4.233, de 1975.
DECRETA:

Art. 19 Fica alterado, na forma
do Anexo I, o Decreto no 74.064,
de 15 de maio de 1974, que dispõe
sobre a classificação e transformação
de cargos, funções e encargos de gabinete para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° A transformação da função
gratificada de que trata este Decreto somente se efetivará com a publicação do ato de provimento, mantido, até então, o preenchimento da referida função constante da situação
anterior do Anexo I.
Art. 39 O provimento do cargo e-H
comissão de Direção Superior, compreendido no Anexo I, é de competência exclusiva do Presidente da
República na forma do item I do ar-o
tígo 49 do Decreto nv 75.656, de 24 de
abril de 1975.
Art. 4.0 Fica retificada, para Diretal' da Divisão de Fiscalização, Estatística e Registro, a denominação (10
cargo em comissão de Diretor da Divisão de Físcaüzação Estatística mencionado no Anexo X, do Decreto n«
74.064, de 15 de maio de 1974, na parte relativa ao Conselho Nacional do
Petróleo.
Art. 50 As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários
próprios do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1975;
154Q da Independência e 879 da

República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

o anexo mencionado no art. i? foi
publicado no D.O. de 16-7-75.
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DECRETO N9 75.973 -

DE

17

DE JULHO DE

1975

Abre à Justiça Federal de P Instância o credito suplementar de
cr$ 3.250.000,00 para retorço de d.otações consignadas no
Orçamento.

.

vigente

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Corzstituiçâo,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA

Art. 19 Fica aberto à Justiça Federal de 1~ Instância o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.250.00(;,00 (três milhões e duzentos e cinqüenta
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
suba.nexo 0900, a saber:
0900 -

Cr$

JUSTIÇP~

1,00

FEDERAL DE l' INSTANCIA

0900.02040212.074 -- Conservação e Adaptação de Imóveis

3.1.3.1

-~

4.1.1.0 -

Remuneração. de serviços Pessoais
Obras Públicas
TOTAL

.
.

150.000
3.100.000
3.250.000

.

recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dctaçõcs orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0900, a saber:
Arb. 2 9 Os

0900 -- JUSTIÇA FEDERAL DE l' INSTANCIA
Atividade 3.1.3.2 -

0900.02040212.074

Outros Serviços de 'rcrcetros
Projeto -- 0900.02040251.094
3.1. 3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
4.1.1.0 -- Obras Públicas
Total .

.

330.0üO

.
.

70.000
2.8,0.000

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

3.250.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975; 1549 da Independência e 879 da. República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Sim,01lscn
João Paulo dos Reis vel/oso

DECRETO N.Q 75.974
JULHO DE 1975

DE

17

DE

Fixa o tator de reajustamento salarial
relativo a julho de 1975.

Presidente da República,
usando das atrunoçõee que lhe contere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 3 9, da Lei n9 6.147, de 29
de novembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19. E' fixado em 1,35 (um Inteiro e trinta e cinco centésimos) o
fator de reajustamento salarial cor-

respcndente ao mês de julho de 1975,
aplicável às convenções, acordos coletivos de trabalho e decisões da Justiça do Trabalho, nos termos do que
dispõe a Lei nc 6.147, de 29 de novembro de 1974.
Art. 2.0 Este Decreto entra
em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N." 75.975 JULHO DE 1975

DE

17

DE

Altera a redação do artigo 9." do Decreto n» 75.508, de 18 de março de
1975. que regulamenta a Lei número
6.168, de 9 de dezembro de 1974.
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e tendo em vista o disposto no art. 151.
letra "c" do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.e 35.851, de 16
de julho de 1954. e de acordo com o
que consta do Processo MME 704.5561974.
DECRETA:

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1." O Artigo 9.", do Decreto número 75.508, de 18 de março de ~ 975,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9." A aplicação de recursos à conta de operações financeiras obedecerá aos seguintes principias gerais:
I - Manutenção do valor 003
recursos públicos incorporados à
conta, na forma dos planos financeiros;
II - Composição de planos financeiros, estabelecendo juros, oraaos e demais condições, difer:mciados de modo a assegurar, restritamente. o atendimento dos encargos que gravarem os recursos
incorpora-dos à conta, segundo as
respectivas origens;
III - Constituição de garantias
em nome ou à ordem da CEF, por
esta exigidas, e, quando couber,
contratação de seguro, inclusive de
crédito. em favor da CEF, e por
esta aceita".
Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Erasilia, 17 de julho de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Mci1'io Henrique Simonseti
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N.O 75.976 JULHO DE 1975

DE

17

DE

Declara de utilidade pública para fins
de constituiçâo de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissc"io
da Centrais Elétricas Matoçrossenees
S.A. - CEMAT, no Estado de Mato
Grosso.

o Presidente da República,
usando da atrfbulção que lhe COnfere o art. 81, item III da Constltuíção,

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilrdade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa. as áreas de
terra situadas na faixa de 16 (dezesseis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão ItaporãMaracaju, a ser estabelecida entre os
Municípios de mesmos nomes, no Estado de Mato Grosso. cujo projeto e
planta de situação foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no Processo MME
704.556-74.
Art. 2." Fica autorizada a Centrais
Elétricas Matogrossenses S. A. - ...
CEMAT a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação
vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3." Fica reconhecida a con veníência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas Matogrossenses Sociedade Anônima - CEMAT, para o
fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manu tençâo dêt
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente. desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo umco . Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de
erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
Art. 4" A Centrais Elétricas MatoCEMAT, poderá
grossenses S.A.
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente, uti-
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Iizando O processo judicial estabelecido
no Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n." 2.786, de 21 de
maio de 1956.

Art. 5.° Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
154,° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

tações

orçamentárias próprias da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Art. 5° Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 17 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 oa
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

Shigeaki Ueki.

DECRETO
DECRETO NQ 75.977 -

DE

17

JULHO DE 1975

Dispõe sobre
retificação de enquadramento de serouioree da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, c; dá outras providências.

o

N."

75.978 1975

DE

17

DE

JULHO DE
DE

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere

o artigo 81, item UI, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
57, § 29, da Lei no 4.881-A, de 6 de
dezembro de 1965, e o que consta ao
Processo DASP nv 3.902-75,
DECRETA:

Art. 19 Ftca alterada a tabela numérica anexa ao Decreto nc 60.906,
de 28 de junho de 1967, que aprovou
o Quadro untco de Pessoal da Umversidade Federal do Rio Grande do
Sul, para excluir 3 (três) cargos ce
Professor Assistente, código EC-50S,
ocupados por Minda Groisman, Jahyra Corrêa Santos e Zenaira Garcia Marquez, e incluir 3 (três) cargos
de Professor Adjunto, código EC-50?,
e neles considerar enquadrados, a
partir de 1f,I de janeiro de 1966, as
funcionárias relacionadas neste artigo.
Art. 2" Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nv 60.906, de 28 de
junho de 1967.
Art. 3" O órgão de pessoal respectivo apostrlará os títulos das servidoras de que truta o artigo 1Q, observando, em cada caso, o disposto no
artigo 99, da Emenda Constitucional
no 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 4." A despesa com a execução
deste Decreto correrá a conta das do-

Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidores da extinta Comissão do Imposto Sindical, e dá outras -prcouiências ,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nas Leis
números 3.780, de 12 de julho de 1960,
e 4.069, de 11 de junho de 1962, o
Acórdão do Tribunal Federal de Recursos exarado na Apelação Cível número 27. 755-GB, e o que consta do
Processo DASP n.v 3.699-75,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.v 60.790, de 1 de julho
de 1967, que aprovou o enquadramento do pessoal da extinta Comissão do
Imposto Sindical - Parte Especial -abrangido pelo artigo 23, parágrafo
único, da Lei n.s 4.069, de 11 de junho
de 1962, para serem excluidos cargos
da classe singular de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, ocupados por
Cândido Faria de Souza, Carlos Ferreira Villas Bôas, Severina Epífânío
de Gouveia, Lilia Figueiredo dos Santos, Palmyra Castro Viana e Marflena
Campos Manno, e o cargo de Escriturário, código AF-202.8-A, ocupado por
Mário Duarte pereira; e serem incluidos 7 (sete) cargos de Oficial de Administração, código AF-201.12-A, e
neles considerar enquadrados, a partir de 15 de junho de 1962, os funcionários relacionados neste artigo.
Art. 2.° Na execução deste Decreto
aplicam-se, nc que couber, as dísposíç õ e s do Decreto n.v 60.790, de 1 de junho de 1967.
.
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Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 19'15;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto

DECRETO NQ 75.979 - DE 17 DE
JULHO DE 1975
Retifica o Quadro ele Pessoal - Extinto da Federação das Escolas Feaenuc Isoladas do Estado da 3!.lanabara ~ FEFIEG - e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo nl? 1.869-73 do DASP,
DECRETA:
Art. 19 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n- 71.893, de 13 de março
de 1973, que dispôs sobre o ouadro
de Pessoal ~ Extinto da Federação
das Escolas Isoladas do Estado da
Guanabara, para excluir um cargo (te
Escrevente-Datilógrafo, código AF204.7, ocupado por Aurea Mares Tarouco, e incluir um cargo de Auxtllar
de Bibliotecário, código EC-102. 7 considerado ocupado, desde 13 de março
de 1973, pela mesma servidora.
Art. 29 Na execução deste Decreto
anücam-se, no que couber, as disposíçõe do Decreto no 71. 893, de 13 de
março de 1973.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, rovogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
154Q da Independência e 87Q ria
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.o 75.980 JULHO DE 1975

DE

17 DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Ciências, de Estudos Sociais e de Letras, mantidos, em Curvelo, pela Urüoereíâaâe Católica de Minas Gerais,
em convênio com a Fundação Educacional de Curvelo, Estado de Minas Gerais.

O Pr-esidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o parecer do Conselho Federal de Educação n.s 1.813-75. conforme consta
dos Processos n.ss 1. 989-69-CFE e ...
232.415-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA;

Art. 1.0 É concedido reconhecimento
aos cursos de Ciências e de Estudos
Sociais, licenciaturas de 1° grau, e de
Letras, licenciatura de 1.0 grau, habilitações em Português-Francês e Português-Inglês. mantidos. em Curvelo, pela Universidade Católica de Minas Gerais em convênio com a Fundação Educacional de Curvelo, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.o 75.981
DE 17 DE
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Educação Física da Escola Superior
de Educaçâo Física e Desportos ae
Catanduva, mantida pela Furuiacôo
"Padre Albino", com sede na Cidade
de Catanduva, Estado de São Pauto.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81. item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei numero 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
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842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal
de

Educação

D.O

1.858-75, conforme

consta dos Processos n.vs 9.754-74
CFE e 232.411-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 1.0

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da,
República.
ERNESTo GEISEL

concedido reconhecimen-

~

Ney Braga

to ao curso de Educação Física, licen-

ciatura e habilitação em Técnicas Des-

portivas, da Escola Superior de Edu-

cação Física e Desportos de Oatanduva, mantida pela Fundação "Padre Albino", com sede na Cidade de Catanduva, Estado de São Paulo.

Art. 2.° Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
154,° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 75.982 JULHO DE 1975

DE

17

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Fitosotía, Ciências e Letras "Camilo
Castelo Branco", mantida pela As··
soczcçao Itaquerense de Ensino, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado
de sso Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtutçâo, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educaçâ n.« 1.028-75, conforme consta
dos Processos n.ss 3.739-1973-CFE e
225.042-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais, licenciatura de 1.0 grau e habilitação
em Educação Moral e Cívica, da Fac:uldade de Filosofia, Ciências e Letras
"Camilo Castelo Branco", mantida pela Associação Itaquerense de Ensino,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

DECRETO

N"

75.983 1975

DE

17 oe

JULHO DE

Concede reconhecimento aos CUrS08'
de História e de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina. Estado de São
paulo.

O Presidente da República,
usando das atribu.çôes que lhe .onfere o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de .:.969,
conforme consta do Processo número
221.042-75 do Ministério da Educação e cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de História e de Gwgrafia, da Faculdade de Filosofia, CJências e Letras de Adamantína, com
sede na cidade de Adamanuna, Eatado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contràrto .
Brasília, 17 de julho de
1975;
1549 da Independência e 871,1 na
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N° 75.984 JULHO DE 1975

DE

17

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Estatística da Universidade Católi(:a
de Pernambuco, com sede na cid:/.de de Recife, Estado de Pemambuco.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe coufere o artigo 81, item lU, da Constatuíção, de acordo com o artigo 47 da
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Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do

0011-

selho Federal de Educação no 1.859,
de 1975, conforme consta dos Precessos números 2.340-73 - CFE e 202.834
de 1973 do Ministério da Educação e

Cultura,

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Estatística da Universidade Católica de Pernambuco,
com sede na cidade de Recife, Esta-to
de Pernambuco.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 'la
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o 75.985
JULHO DE 1975

DE

17 DE

Dispõe sobre a estrutura básica (la
Central de Medicamentos (CEME)
e dá outras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 10 A Central de Medicamentos (CEME), instituída pelo Decreto
n'' 68.806, de 25 de junho de 1971,
alterado pelo Decreto n'' 69.451, de
10 de novembro de 1971, e consolidados
pelo Decreto n- 71.205, de 4 de outubro de 1972, é órgão Autônomo do
Ministério da Previdência e Assistência Social, diretamente subordinado
ao Ministro, com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território
nacional.
Art. 20 A CEME tem por finalidade
promover e organizar o fornecimento,
por preços acesstveís ou a titula gratuito, de medicamentos a quantos não
puderem adquiri-los a preços comuns
de mercado, competindo-lhe:
a)
organizar e coordenar a produção de medicamentos, a baixo CUSto,
através dos laboratórios do Sistema
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Oficial, apoiando as medidas que visem ao aperfeiçoamento quatítativo
da produção e a plena utilização da
capacidade instalada, bem como efetuar a aquisição de medicamentos.
b) promover e aprimorar o controle de qualidade dos produtos a dIStrfbuir, observadas as normas técnicas elaboradas pelos órgãos competentes;
c) estimular a produção de me111camentos, a baixo custo, pela tndústría farmacêutica privada, propondo
para isso os incentivos adequados:
d) desenvolver atívídades orientadas para o suprimento de vacinas e
medicamentos essenciais ao diagnóstico, prevenção e tratamento das
doenças de maior significação sóciosanitária e destinados, príorttaríamen,
te, ao atendimento de menores de 5
(cinco) anos, gestantes e nutrizes e
dos estratos populacionais de baixa
renda;
e) organizar e manter atuaüzana
a Relação de Medicamentos Básicos,
orientada em função dos problemas
sanitários de maior vulto e dos grupos populacionais mais vulneráveis
ou susceptíveis, como instrumento
normativo para o planejamento e execução de programas de asslstêneía
farmacêutica das instituições oficiais
de atendimento comunitário;
f) promover as medidas que visem
ao desenvolvimento técnico da produção de medicamentos constantes da
Relação de Medicamentos Básicos,
inclusive a pesquisa voltada ao aprimoramento de processos farmacotécnicos e de métodos e técnicas de
controle de qualidade de medicamentos;
g) promover, em coordenação com
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
.
(CNPq), o desenvolvimento das pesquisas que julgar essenciais a sua
finalidade, bem como a adoção ele
medidas orientadas para o aproveitamento de produtos naturais brasileiros e dos fármacos que deles se crtgtnem;
h)
promover a realização de pesquisas farmacoclinícas;
i) assistir os órgãos governamentais na formulação, coordenação e
execução de políticas e programas d.e
desenvolvimento tecnológico e industrial do setor químíco-rarmacêutãco e
na Implementação das políticas e diretrizes gerais do Plano Diretor de
Medicamentos; e
1) íncentívar a capacitação e o
aperfeiçoamento de recursos humanos
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necessários ao adequado cumprimento de suas finalidades e competências.
parágrafo

único.

Para

os

:1113

previstos neste artigo a CEME celebrará convênios. contratos e acordos
com entidades públicas e privadas,

nacíonaís,
cionais.

estrangeiras

e

interna-

Art. 3" A CEME tem a seguinte
estrutura básica;
I - órgão Executivo
1 - Presidência

11 -

órgãos Colegiados

1 - Conselho Diretor
2 - Conselho Consultivo
Art. 4" O Conselho Diretor, presidido pelo Presidente da CEME, .tem

a seguinte constituição:
as Representante do Ministério da

Marinha;
b) Representante do Ministério do
Exército;

C) Representante do Ministério na
Aeronáutica;
d) Representante do Mírrlsbério da
Saúde;

e) Representante do Minístérto da
Indústria e do Comércio;
j) Secretário de Serviços Métücos
do Ministério da Previdência e Assistência Social;
g) Secretário de Assistência Social
do Ministério da Previdência e ASSIStência Soclal .
Parágrafo único. Os membros do
Conselho Diretor e respectivos suplentes serão designados pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social, por
indicação dos titulares dos Mirnsténos
que representam.
Art. 5" O Conselho Consultivo será
integrado por 7 (sete) membros, de
notória competência. nos campos da
terapêutica.
da
tarmacologta, da
química. da engenharia qutmíoa e da
saúde pública, designados pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, por Indicação do Presidente da
CEME.

Art. 6" O Conselho Diretor e o
Conselho Consultivo da CEME sào
órgãos de delíberaçâo coletiva, classificados de acordo com o Decreto
n- 69"382, de 19 de outubro de 1971,
respectivamente, o primeiro no 2° grau
e o segundo no 3" grau.
Parágrafo único. Os participantes
das reuniões dos Conselhos Diretor e

EXECUTIVO

Consultivo farão jus, além da gratífícaçâo de presença, a cãárras e transporte ou indenização de despesas ce
alimentação ou pousada, quando fOI
o caso, conforme legislação vtgente .
Art . 7° Os recursos financeiros da
CEME integrarão o Fundo da central
de Medicamentos (FUNCEME). que
será constituido de:
a) recursos orçamentários consignados. anualmente, à CEME e que
serão, automaticamente, integrados ao
Fundo;
b) recursos de
doações, legados,
acordos e convênios;
c) outros recursos de qualquer natureza que lhe venham a ser destinados, inclusive por via de transferência;
d)
rendas de operações de natureza
industrial, comercial ou eventuais.
Art. 8" Os recursos do FUNCEME
serão utilizados de acordo com o orçamento-programa que será aprovado
pelo Ministro da Previdência e Assistência Social.
Art. 9° O saldo verificado em cada
exercício no Fundo constituirá receita
no exercício seguinte.
Art. 10. A CEME, para atender as
necessidades de custeio da fabrtcacâc
dos medicamentos de sua linha padronizada, poderá conceder suprimento de fundos, corno antecipação de
recursos aos laboratórios do Sistema
Oficial com os quais mantiver convênios.
Art. 11. A organização do Órgão
Executivo da CEME, a competência
das unidades que a integram, bem
como as atribuições do pessoal. serão
fixadas em Regimento a ser aprovado
pelo Ministro da Previdência e Assistência Social. nos termos da legislação em vigor.
Art. 12. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos n- 68.806, de 25
de junho de 1971; n"69.451, de 1° de
novembro de 1971; n" 71.205, de 4 de
outubro de 1972 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Silva

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.O 75.986 - DE 17 DE
JULHO DE 1975
Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos Pesquzsa Científica e
Tecnolootca, Serotços
Jurídicos, Artesanato, Outras Atividades de Nível Súpenor, Outras
Atioicuuiee de Nível Iâéâío, seroxoe
Auxiliares e serviços de Transporte
Oficial e Pcrtama, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores e dá outras providências.

o

Presidente da República,

usando da atribuição. que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 8.0 e 9.0 da Lei n." 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do
Processo n." DASP 3.195, de 1975,
DECRETA:
Art. 1.0 São transpostos e transtormados, na forma do Anexo I, para
as categorias Funcionais de Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza, do Grupo Pesquisa Cíentíf'Ica
e Tecnológica; Artífice de Estrutura
de Obras e Metalurgia. Artífice de
Mecânica, Artífice de Eletricida.de e
Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Artifice de Artes
Gráficas e Auxiliar de Artífice do
Grupo Artesanato; Agente Adrnimstrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares ;Méd~co, Odontólogo,
Engenheiro Agrimensor, Engenheiro,
Arquiteto, Economista, Técnico
de
Administração, contador, Estatístico e
Técnico em Comunicação Social, do
Grupo Outras Atividades de
Nível
Superior; Auxiliar de rmrermaaem.
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de Cinefotografia e Microfilmagem,
Tradutor, 'I'aquígrafo, Agente de
Transporte Marítimo e Fluvial, Técnico de Contabilidade e Telefonista,
do Grupo outras Atividades de Nível
Médio; Assistente Jurídico, do Grupo
Serviços Jurídicos; Motorista Oncíal
e Agente de Portaria. do Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, os cargos cujos ocupantes
se habilitaram no processo seletivo de
que tratam os Decretos de estrutu-
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ração dos referidos Grupos, com as
alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo 11
deste Decreto.
Art. 2.0 Os cargos relacionados no
Anexo nr deste Decreto ficam incluídos no Quadro Suplementar do Ministério das Relações Exteriores, na
forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei n." 5.645, de
10 de dezembro de 1970,
Art. 3.0 Ficam extintos e suprimidos os cargos efetivos e os encargos
de Gabinete, relacionados no Anexo
IV deste Decreto.
Art. 4.0 As Categorias Funcionaís
de Oficial de Chancelaria, código ..
SA-803, do Grupo Serviços Auxiliares,
e Bibliotecário, código NS-932, do
Grupo - Outras Atividades de Nível
Superior, passam a ter a composição
numérica e nominal constante dos
Anexos I-A e H-A deste Decreto, em
cumprimento ao disposto no artigo 7,"
do Decreto n.s 74.448, de 22 de agosto
de 1974.

Art. 5.0 O órgão de pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá
para os que não possuírem.
Art. 6.0 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento, aos funcíonárfos incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos, na forma dos
Anexos I e H deste Decreto. das gratificações referentes ao regime
de
tempo integral e dedicação exclusiva
e ao serviço extraordinário a este
vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham
sendo percebidas pelos referidos funcionários a qualquer titulo e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o
salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§ 1.0 Da importância relativa
ao
pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir de 1.0 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano de Classificação de
Cargos, serão deduzidas as parcelas
relativas às gratificações, vantagens e
outras retribuições de que trata este
artigo. porventura
percebidas pelo
funcionário, desde aquela data até a
da publicação deste Decreto.
§ 2.0 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dOS
cargos, atingidos pela transposição
ou transformação, só poderão oerce-
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ber as gratificações e Indentza.cões
especificadas no Anexo l i do Decretelei n." 1.341, de 2Z de agosto de 1974,

observadas as definições. bases de
concessão e regulamentação
pertaDentes.
Art. 7.c Os funcionários optantes
por categoria Funcional diversa daquela a que poderiam, originariamen:e

concorrer são mantidos no Qua1rG de
Pessoal do Ministério das

Re.açôes

Exteriores, na forma do Anexo V
deste Decreto.
Art. 8.° Os efeitos financeiros deste
Decreto, com base nas faixas gracuaíe
indicadas na relação nominal comtante do Anexo Il, vigorarão a partir
de 1.0 de novembro de 1974. correndo
a despesa respectiva à conta do>' re-

cursos orçamentários próprios do Mi-

nístérto das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica as eatezmae
Funcionais de Oficial de Chauceíaria. código SA-803, e Bíbhotecárto,
código NS-932.
Art. 9.° Este Decreto entrar-á em
vigor na data de sua publícaçào re·
vogadas as disposições em cont-árío .
Brasília, 17 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República .
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
João Paulo dos Reis velloso

Os an-exos mencionados no presenD. O.
ee 23-7-75 (Suplemento).

te decreto foram publicados no

DECRETO N° 75.987 - DE 18 DE
JULHO DE 1975
Transfere a sede da 5~ Companhia
Depósito de Armamento e Munição
(5~ Cia tie» Armt Mun) e dá outras
providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI da Constituição.
e de acordo com o artigo 46 do D,,:ceto-Ieí nc 200, de 25 de fevereiro de
19ô7,
DECRETA:

Art , 19 E' transferida a sede da
,.5a Companhia Depósito de Armaman.to e Munição (5t;1 Cía Dep Armt .vtum.

da cidade de Curitiba - PR para a
cidade de Palmeira - PRo
Art. 2.° O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à efetivação deste decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sutoio Frota

DECRETO N9 75,988 - DE 18 DE
JULHO DE 1975
Autoriza
c registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Para.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item III, da Constítuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei nv 5.972, de 11 ue
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da Uníào Federal, do oróprío nacional ocupado pelo Hospital
Geral de Belém, à Praça Brasil, s/n.v.
na Município de Belém, Estado uo
Pará, ocupado nos últimos vinte anos,
sem interrupção nem oposição
oero
Mínistérto do Exército, que assim 52
descreve e confronta: faz frente -iara
a Rua Jerônimo Pimentel, com ....
96.00m, tendo do outro lado dessa -ua,
como confrontante. a praça Brasil;
pelo lado direito com a via pública
conhecida como
Passagem Pombal,
com 123,lOm; pela Ja,.10 esquerdo, com
a Travessa D. Pedro, com 146,OOm: c
pelos fundos com a Rua Curuçá, com
176,95m; fechando um perímetro de
forma de trapézio, de área de
.
16. 728,OOm2.
Art. 29 O imóvel referido no artigo 1° pertence à círcunscriçáo judiciária do I\-' Ofício do Registro Geraí
de Imóveis da cidade de Belém, PA.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, tvvogadas as disposições em contrária.
Brasília, 18 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

ATOS
DECRETO N9 75.989 JULHO DE 1975

DE

18

DE

Autoriza
o registro, em nome. da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Ceará.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe eonfere
o artigo 81, item 111, da consntuiçao.
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei nc 5.972. de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do -errena do Colégio Militar de Fortaleza,
à Praça da Bandeira. s/n.s, Ajdeota,
no Município d a Fortaleza, Estado
do
Ceara, ocupado nos últimos
vinte anos, sem interrupção nem
oposição pelo Ministério do Exército,
que assim se descreve e confronta:
faz frente, com 231,50m, para a Avenida Santos Dumont, que separa o
Próprio Nacional da Praça da gaudeíra.: pelo Ia-ío direito confina, com ..
145,60m, com a Rua Dona Leopoldina;
pelo lado esquerdo, confina com a
Rua Nogueira Aciolv: e pelos fundos
com a Rua Costa Barros, fechando
um quadrilátero regular com
33. 706,40m2.
Art. 29 O imóvel referido no artigo 19 pertence à circunscrição JUdiciária do 19 Ofício do Registro Geral de Imóveis na cidade de :;.:<'I)rtaleza - CE.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 18 de julho de '975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mario Henrique Simonsen

DECRETO N9 75.990 JULHO DE 1975

DE

18

e tendo em vista o disposto no artigo
2<>, item I, da Lei nc 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terrena da ll)o Companhia Leve de Manutenção, atualmente Companhia de
Manutenção, orgânica do 19° Batalhão
Logístico, à Avenida Santa Cruz nv
255, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ocupado nos
últimos vinte anos, sem ínterrupçâo
nem oposição,
pelo
Ministério do
Exército, que assim se descreve e confronta: faz frente para a Avemda
Santa Cruz, com 71,OOm; pelo lado direito faz divisa com terrenos de Tobias Palatnik ou sucessores, com .'
12'3,70m; pelo lado esquerdo confina
com a Rua Doutor Lessa, com ... ,
123,OOm; e pelos fundos confina com
a Rua Patanaguá, com 67,40m, fechando um perímetro de forma irregular, com superftcíe de 8.636,OOm2.
Art. 2Q O imóvel referido no artigo 1.0 pertence à circunscrição judiciária do 4° Ofício do Registro Geral
de Imóveis na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 18 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO NQ 75.991
JULHO DE 1975

DE

21

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil da Escola de Engenharia de Volta Redonda, mentiUa pela Fundação Osvaldo Aranha,
com sede na cidade de Volta Redonda. Estado do Rio de Janeiro,

iJE

Autoriza
o
registro, em nome aa
União Federal, do imóvel que ml'lncíona, situado no Estado do Rio ae
Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
artigo 81, item IH, da constttvicao,

°
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O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei no 842,
de 9 de setembro de 1959 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nc 1.878-75, conforme
consta dos Processos nvs 9.880-74 .-
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CFE e 234.915-75 do Ministério

PODER EXECUTIVO

da

DECRETO N9 75.993 -

Educação e Cultura,

JULHO DE

DECRETA:

Art. 1<:1
E' concedido reconhecimento ao cu.so de Engenharia Civil
da Escola de Engenharia de Volta Redonda, mantida pela Fundação Os-

valdo Aranha, com sede na cídaâe da
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárín.
Brasília, 21 de julho de :'..975;
1549 da Independência e 279 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO Nç 75.992 -

DE

21

J)~

JULHO DE 1975

Concede reconhecimento ao cersc de
Pedagogia, da Faculdade de Filusofia, Ciências e Letras, mantida pela
Fundação Sanjoanense de Ensino,
com sede na cidade de São João da
Boa Vista~ Estado de Sâo Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
19ô8, alterado pelo Dzcreto-Ieí no 8-!2,
de 9 de -etembro de 1939 r ten-to em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nv 1.867-75, conforme
consta dos Processos nvs 6.642-75
CFE e 235.839-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19
E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, hatiilltações em Administração Escolar.
Orientação Educacional e Magistério
das Disciplinas Pedagógicas do 29
grau, da Faculdade de Filosofia, CIências e Letras, mantida pela Fundação Sanjoanense de Ensino, com sede
na cidade de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de t975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DE 22 DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo, mantida pela instituição Toledo de Ensino, com. sede
na cidade de Bauru, no mesmo Bstado.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1909 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1.824-75, conforme consta dos Processos n.ss 5.614-73 - CFE e 234.914
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração da
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, mantida
pela Instituição Toledo de Ensino,
com sede na cidade de Bauru, no
mesmo Estado.
Art. 29 Este Decreto entrará ern
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 75.994 -

DE 22 DE

JULHO DE 19-75

Concede reconhecimento aos cursos de
Ciências Bíotoçtcae, de História, ae
Letras, de Matemátscà e de Peda~
gogia, da Faculdade de ríiosona,
Ciências
e
Letras de Ituiutaca,
mantida pela Fundação Educacional de ltuiutaba, com sede na cidade de Ituiutaba, Estado de Mi1~as
Gerais.

O Presidente da República,
urando das atribuições que lhe confere O artigo 81, item 111, da Cena-
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tttuíção. de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1959 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1.839-75, conforme consta dos Processos ncs 9.565-74 - CFE e 210.109 de
1973 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art . 1Q E' concedido reconhecimento aos cursos de Ciências Biológicas, licenciatura plena. de História,
de Letras, habilitação em PortuguêsInglês, de Matemática e de Pedagcgía,
habütações em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2° grau, Supervisão Escolar e Administração Escolar, da Faculdade de Fisolofia, Ciências e Letras de Ituiutaba, mantida
pela Fundação Educacional de Ituiutaba, com sede na cidade de :tuiu~
taba. Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 75.995
DE 22 DE
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Florestal do Centro de
Universidade
Ciências Rurais da
Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

O. Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, de acordo com o artigo 4'7
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 19fi9 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1. 880-75, conforme consta dos Processos nvs 8.868-74 - CFE e 235.148 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q
E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Flo-

restal do Centro de Ciências Rurais
da Universidade Federal de Santa
Maria, com sede na cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlc .
Brasília, 22 de julho de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO Nl? 75.996
DE 22 DE
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Econômicas da Faculdade
de Ciências Econômicas,
mantida
pela Fundação Educacional
Dom
André Arcoverde, com sede na cidade de Valença, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 19~J, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1959 e
ten -lo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1.590-75, conforme conta dos Processos nos 3.321-73 - CFE e 232.128
de 1975 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências Econômicas de Valença, mantida pela
Fundação Educacional Dom
André
Arcoverde, com sede na cidade de VaIença, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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22

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Cuicntotoqia da Faculdade de Odontologia "João Prudente", mantida
pela Associação Educativa Evangélica, com sede na cidade de Anâpo-

lis, Estado de Goiás.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação númer-o
1. 860-75, conforme consta dos Processos nvs 8.401-74 - CFE e 232.132
de 1975 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art.

19

E' concedido reconheci-

mento ao curso de Odontologia da
Faculdade de Odontologia "João Prudente", mantida pela Associação Educativa Evangélica, com sede na cidade de Anápolís, Estado de Goiás,
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rt.l~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

N9 75.998 DE
JULHO DE 1975

22

DE

Fixa o valor da bolsa especial
de
aluno Monitor, instituída pelo Decreto n9 66.315, de 13 de marÇo de

1970.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica estipulado, em c-s
500,00 (quinhentos cruzeiros) mensais,
o valor da bolsa especial de aluno
Monitor instituida pelo Decreto nc ..
66.315, de 13 de março de 1970, com
as alterações constantes do Decreto
nv 68.771, de 17 de junho de 1971.
Art. 29 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto correrão à
conta dos recursos orçamentários prôprios do Ministério da 'Educação e
Cultura.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

N9 75.999 DE
JULHO DE 1975

22 ne

Dispõe sobre a desativação da Comissão Coordenadora do Projeto
Aeroporto Internacional (CePA.!) e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item H'I, da Constituição,
e de acordo com os ~§ 19 e 2V do artigo 39 da Lei nc 5.580, de 25 de maio
de 1970, e parágrafo único do artigo
49 do Decreto nv 71.820, de 7 de fevereiro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 O Ministério da Aeronáutica desativará, de imediato, a Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional (CCPAl), observando as seguintes prescrições:
I -- transferência das restantes
atrfbutções da CePAl para a ARSA
- Aeroportos do Rio de Janeiro Sociedade Anônima;
II - indicação dos recursos orçamentárias e de financiamentos Inter ~
nos e externos, atualmente administrados pelo Presidente da CCPA!, que
tenham relação com os objetivos da
ARSA, e que possam passar à gestão
direta do Presidente da Empresa;
III - distribuição do acervo da ..
CCPA!, na forma que dispuserem ínstruções baixadas pelo Ministro.
Art. 29 O Ministro da Aeronáutica
baixará os atos que se fizerem necessários à efetiva execução deste decreto.
Art. 3." Este
Decreto entra em
vigor na data de sua publícaçac, revogadas as disposições em oontráríc,
Brasilia, 22 de julho de 197fi;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

J. Araripe Macedo
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DE 23 DE JULHO DE 1975

Abre ao Ministério da previdência e Assistência Social, em favor da Secretaria Ger-ü-Bniuiaâes Supervisionadas, o crédito suplementar de
Cr$ 62.000, O'lv,OO, 1 ara reforço de dotações consignadas no oçente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constitutção, e da autor.z-içâo contida no artigo 69 da Lei nc 6,187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art , 19 Fica aberto ao Ministério da Previdência e Assistência Social,

em favor da Secretaria Geral-Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no varor de Cr$ 62,000.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao suhanexo
23.00, a saber:
Cr$
23. ~O -

MINISTllRIO DA PREVIDllNCIA
ASSISTllNCIA SOCIAL

1,00

E

secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2303,15814322.913 - Ativícades a Cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado
3.2,7 2 - En üdades Federais
01 - Pesso<t.l.
, , ... , . , , , , .. , , , . , , , , . , , , , , ,
03 - Outros, Custeios
, .... ,
, .. , .. ,
04 - Inativos . , ."
, .. ,." .. ,
,.", ..
06 - Salário-Família . . ""
, ..•...
23,03 -

TOTAL

.

28.469.000
30.000.000
2.000.000
1.531.000
62.000.000

Art. 29 Os recursos necessârlos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
28.0C -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.u2 -

Recursos sob Supervisão da secretaria
de Planejamento da Presidência da República

Atividade - 2802.15824922,568
3.2.7.9 - Diversas . . . . . ,., ..... ' ....... , .. ,' ...
39.00 -

Projeto

~

3,2.6. O -

1,00

30.000.000

RESERVA DE CONTINGllNCIA
3900.99999999,999

Reserva de Contingência
TOTAL

',,' .. '.'

32.000.000

..

62.000.000

Art. 39 O presente crédito, no Anexo IH da Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$

I

53.00 -

E
MINISTllRIO DA PREVIDllNCIA
ASSISTllNCIA SOCIAL
Entidades

Supervisionadas

1,00
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Instituto de Previdência e
dos Servidores do Estado
Administração

e

Assistência

Assistência

Médico-

Hospitalar . .

.

53.482.000

Administração e Manutenção do Hospital Presidente Médici (HSU-I)

8.518.000

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

23

de

julho

de

1975;

1540

da

Independência

e

87Q.:ta

ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N9 76.001 llio JULHO

DE

DE

23

DE

Autoriza o funcionamento do curso
de Ciências Contábeis da Facuuiaüe
de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba, mantida pela
Fundação Dom Aguirre, com sede
na cidade de Sorocaba. Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttuiçâo, de acordo com o artigo ·17
da Lei nl? 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 1. 822-73,
conforme consta dos Processos nos ..
6.913-74 - CFE e 232.129-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaoa,
mantida pela Fundação Dom Aguirre, com sede na cidade de Sorocaoa,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1975;
154<;> da Independência e 87<;> da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.002 -

DE 23 DE

JULHO DE 1975

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação, Ciências e Letras "Urubupumoa", com sede na cidade de Pereira Barreto, Estado de" São Paulo,

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 23 de novembro
de 1938, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nc 1.825-75,
conforme consta dos Processos nos ..
9.740-74 - CFE e 233.467-75 do Minístérío da Educação e Cultura,
DECRETA:

19
E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, habütrações em Administração Escolar de 10
e 2 0 graus e em Ensino das Disciplinas Pedagógicas para Formação de
Professores de 29 grau, da Faculdade
de Educação, Ciências e 'Letras "rjrubupungá", mantida pela Assocíaçào
de Ensino e Cultura "Urubupung a",
com sede na cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo.
Arü.

Art . 29 Este Decreto entrará. era
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1975;
154<;> da Independência e 87<;> da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N9 76.003
JULHO DE

DE

23 DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Letras do Centro Pedagógico
de
Três Lagoas da Universidade Estadual de Mato Grosso.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1958, alterado pelo Decreto-Ieí nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federa! de Educação nv 1.853~-75,
conforme consta dos Processos ncs
11.180-74 - CFE e 233,466-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhect, menta ao curso de Letras, licenciatura
plena, habilitação em Português-Inglês, do Centro Pedagógico de Três
Lagoas da Universidade Estadual de
Mato Grosso.
Art. 2':' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em centrá'río.
Brasília, 23 de julho de 1975;
1549 da Independência e 87 9 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NÇ 76.004 JULHO DE

DE 23 DE

1975

Autoriza o funcionamento do curso
de Ciências Contábeis da raauaaa»
de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas de Ijui, man.tida pela Fundação de Integração,
Desenvolvimento e Educação do
FlDENE,
Noroeste do Estado
com sede na cidade de tvui, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe ccnfere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1958, alterado pelo Decreto-lei n''
842, de 9 de setembro de 1969 e - -endo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nc 1.807-75,
conforme consta dos Processos nvs
10.157-74 - CFE e 231. 815-75 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contabeís da Faculdade de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas
de Ijuí, mantida pela Fundação de
Integração. Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado FIDENE. com sede na cidade de Ijuí,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1975;
154<.' da Independência e 879 da
República,
GEISEL
Braga

ERNESTO

Ney

DECRETO NQ 76.005 JULHO

DE

DE 23 UE

1975

Outorga a Furnas - Centrais Bíetricas S. A., concessão para o aproveitamento progressivo da energza
tuâriiulica de trechos do rio
Jequitiniumíui nos locais denominados Salto da nivisa e Itamebi, nos
Estados de M "10.13 Gerais e Bahia.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e nos termos dos artigos 140, 150 e
164, letra b, do Decreto TI') 24.643. de
10 de julho de 1934, tendo em vista
o que consta do Processo MME ....
701.521-75,
DECRETA:

Art. 19 E' outorgada a Furnas Centrais Elétricas S. A., concessão
para o aproveitamento
progressivo
da energia hidráulica, de trechos do
rio Jequitinhonha, nos locais denominados Salto da Divisa e Itapebi, SItuados, respectivamente. a 162 km e
a 120 km de sua foz, nos Estados de
Minas Gerais e Bahia.
§ 1Ç
A energia produzida se destina ao serviço
público de energia
elétrica para suprimento a outros
concessionários.
~ 2.° A concessionária fica auto.
rizada a estabelecer o sistema
de
transmissão necessário, mediante a
prévia aprovação dos projetos.
Art. 2º A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas. Iels subsequentes e seus re,
gulamentoa.
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Art. 3.° A concessionária devera
apresentar ao Departamento Nacio-

nal de Aguas e Energia Elétrica, no

prazo de 6 (seis) meses. contados a

partir da data da publicação 'leste
Decreto, os projetos de víanílídade
técnico-econômico-financeira referen-

tes ao citado aproveitamento.

Parágrafo único - No despacho de
aprovação do projeto de viabilidade
técnico-econômico-financeira serão fi-

xados a cota máxima de represamento e o prazo para apresentação dos
projetos definitivos.

Art, 4.° A concessionária concluirá
as obras no prazo que for fixado no
despacho aprovação dos projetos definitivos, executando-as de acordo
com os mesmos, com as modtncacões
que forem autorizadas, se necessárias.
Art. 5<;> A inobservância dos prazos fixados nos artigos 3° e 4.° sujeitara a concessionária as penalidades
previstas na Iegtslação de energia elétrica em vigor e seus regulamentos.
Parágrafo único - Os prazos -ereridos poderão ser prorrogados por ato
do Diretor da DiVISão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de
Aguas e
Energia Elétrica.
Art. 69 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 79 Findo o prazo de conceasão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 89 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único - A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão sob pena de seu silêncio
ser interpretado cama desistência da
renovação.
Art. 9Q O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 23 de julho de 1975;
154\1 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Shzgeak_i Ueki

DECRETO N9 76.006 JULHO

DE 23 DE

DE 1975

Outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. - CEMIG, concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
rio Araçuari, no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
O artigo 81, item I'H, da Constituição,
nos termas dos artigos 140 e 150 rto
Código de Aguas, e tendo em vista
o que consta do Processo MME ....
604.260-75,
DECRETA:

Art. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. CEMIG, concessão para o aproveitamenta da energ-a hidráulica de um
trecho do rio Araguari, no local denominado "Nova Ponte", situado entre o córrego do Brejão e o canal de
fuga da usina Pai Joaquim, de propriedade daquela empresa, no Estado
de Minas Gerais.
§ 19 A energia produzida se destina ao serviço público de energia
elétrica para fornecimento à zona de
distribuição da concessionária ou suprimento a outros concessionários,
quando autorizado.
§ 29
A concessionária fica autorizada' a estabelecer o sistema de
transmissão necessário, mediante a
prévia aprovação dos projetos.
Art. 29 A concessionária fica obrrgada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subsequentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A concessionária devera
apresentar ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
prazo de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de publicação deste
decreto, o projeto de viabilidade tecníco-econômico-fínanceíra, referente
ao citado aproveitamento.
Parágrafo único. No despacho de
aprovação de viabilidade técnico-econômico-financeira será fixado o prazo para apresentação do projeto definitivo.
Art. 4Q A concessionária concluirá
as obras no prazo que for fixado no
despacho de aprovação do projeto
definitivo, executando-as de acordo
com os mesmos, com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
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Art. 59 A inobservância dos prazos fixados nos artigos 39 e 49 sujettará a concessionária às penalidades
previstas na legislação de energia.
elétrica em vigor
e seus regulamentos.
Parágrafo único. Os prazos referidos poderão ser prorrogados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do D~
partamento Nacional de Aguas
e
Energia Elétrica.
Art. 69 A presente concessão vlgorará
pala prazo de 30 (trinta)
anos.
Art. 79 Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momenta, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 89 A concessionária poderei
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo, até 6 (seis)
meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 9" O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.' 76.007
JULHO DE 1975

DE 23 DE

Outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. - CEMIG, concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
rio Doce, no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da constituição,
nos termos dos artigos 140 e 150 do
Código de Águas. e tendo em vista
o Que consta do Processo MME ....
604.2ôO-75,
DECRETA:

Art. 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.
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CEMIG, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Doce, no local denominado "Aimorés", situado entre o
córrego Vala Seca e o córrego Cachoeirão, no Estado de Minas Gerais.
§ 1Q
A energia produzida se destina ao serviço público de energia
elétrica para fornecimento à zona de
ciístribuíção da concesslonáría ou suprimento a outros concessionários,
quando autorizado.
§ 29
A concessionária fica -cuLorizada a estabelecer o sistema de
transmissão necessário. mediante a
prévia aprovação dos projetos.
Art. 2Q A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subsequentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A concessionária devera
apresentar ao Departamento Nacicnal de Aguas e Energia Elétrica. no
prazo de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da publicação deste
decreto, o projeto de viabilidade técnico-econômica-financeira, referente
ao citado aproveitamento.
Parágrafo único
No despacho de
aprovação de viabilidade técnico-econômico-financeira será fixado o orazo para apresentação do projeto definitivo.
Art. 49 A concessionária concluirá
as obras no prazo que for fixado no
despacho de aprovação do projeto
definitivo, executando-as de acordo
com os mesmos, com as modificações
que forem autorizadas, se necessárias.
Art. 59 A inobservância dos prazos fixados nos artigos 39 e 49 sujeitará a concessionária às penalidades
previstas na legislação de energia
elétrica em vigor
e seus regulamentos.
Parágrafo único Os prazos referidos poderão ser prorrogados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Águas
e
Energia Elétrica.
Art. 69 A presente concessão vigorará
pelo prazo de 30 <trinta)
anos.
Art. 79 Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, revertão à União.
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A concessionária poderá

requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único A concessionária
deverá entrar com o pedido a

que

se refere este artigo, até 6 (seis)
meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 99 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Uelei

DECRETO N9 76.008 -

DE

23 DE

JULHO DE 1975

Outorga à Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. - CEMIG, concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho elo
rio Paranaíba, na fronteira dos Estados de Minas Gerais e de Goiás.

o Presidente da República,
usando da. atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
nos termos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas, e tendo em vista
o que consta do Processo MME ....
604.260-75,
DECRETA:

Art. 1Q E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. CEMIG. concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de um
trecho do rio Paranaíba, no local denominado "Emborcação", situado no
trecho compreendído entre o córrego
Barreírâo e o rio Preto, na fronteira
dos Estados de Minas Gerais e
Goiás.
§ 19 A energia produzida se destina ao serviço público de energra
elétrica para fornecimento à zona de
distribuição da concessionária ou 3Uprimento a outros concessionários,
quando autorizado.
§ 21,>
A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de
transmissão necessário, mediante a
prévia aprovação dos projetos.
Art. 2Q A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código

de Aguas, leis subseqüentes e sem
regulamentos.
Art. 3Q A concessionária devera
apresentar ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrtca. no
prazo de ti (seis) meses, contados
a partir da data de publicação deste
decreto, o projeto de viabilidade técnico-econômico-financeira, referente
ao citado aproveitamento.
Parágrafo único
No despacho de
aprovaçao de viabilidade técnico-econômica-financeira será fixado o orazo para apresentação do projeto definitivo.
Art. 49 A concessionária conclutra
as obras no prazo que for fixado no
despacho de aprovação do projeto
definitivo, executando-as de acordo
com os mesmos, com as modíftcações
que forem autorizadas, se necesearias.
Art. 59 A inobservância dos prazos fixados nos artigos 3Q e 4Q SUjeItará a concessionária às penalidades
previstas na legislação de energia
elétrica em vigor
e seus regulamentos.
Parágrafo único Os prazos referidos poderão ser prorrogados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de .éguas
e
Energia Elétrica.
Art. 69 A presente concessão VIgorará
pelo prazo de 30 (trinta)
anos.
Art. 79 Findo o prazo aa concessão os bens e instalações jue no momento, existirem em função dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 89 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que víerem a ser estipuladas.
Parágrafo único A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo, até 6 (seis)
meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, sob pena de seu
silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 9° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1975:
154'" da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N.o 76.009 - DE 24 DE
JULHO DE 1975
Autoriza
Teí,jin
Dtesenvolvimento
Agropecuário
Lida.
a
adquirir
imóvel rural.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81., item UI, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe o artigo 12, § 3.°, da Lei n." 5.709,
de 7 de outubro de 1971,
DECRETA:
Art. 1.9 Pica 'rerjín Desenvolvimento Agropecuário Ltda..; autorizada a
adquirir, no Estado de Mato Grosso,
uma área de 15.374 ha e 9.991 m2,
dividida em duas glebas:
uma de
ha e
5.000 ha e outra de 10.374
9.991 m2, ambas de propriedade da
Fazenda São Bento Ltda., conforme
transcrição de n.s 4.573, às fls. 258,
do Livro 3-E, do Registro Imobiliário
da Comarca de Nova Andradina, imóveis cadastrados no INCRA sob numero 42.04.010.50003.
Art. 2.° A autorização de que trata o presente Decreta objetiva a implantação de Projeto Agropecuário
aprovado pelo Ministério da Agricultura.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário,
especialmente o Decreto n.v 74.491,
de ~ de setembro de 1974.
Brasília, 24 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Alysson Paulinelli
DECRETO N° 76.010
DE 24 DE
JULHO DE 1975
Declara o 45° Congresso Anual da
"American Society ot Travel Agents
- CASTA)" evento prioritário cara
o desenvolvimento do turismo nacional, institui a "Semana ia ru~
rismc" e dá outras providências.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da oonsü-

tuíção,

DECRETA:
Art. 1° O 45° Congresso Anual da
(,American Society of TraveI Agents
CASTA)", a realizar-se. de 26 de
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outubro a 1° de novembro de 1975. na
Cidade do Rio de Janeiro, é declarado
evento prioritário para o desenvolvimento do turismo nacional.
Art. 2° Fica autorizado o Mnvlstério da Indústria e do Comércio,
através da Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR. a Implementar
e coordenar todas as medidas e providências necessárias à realização do
evento.
Art . 3 0 Os órgãos da administração
pública federal, estadual e municipal,
deverão dar ao Ministério da Indústria e do Comércio e à Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR. toda
a colaboração necessária à realização
do Congresso de que trata o artigo
primeiro.

Art . 4° No período de realização
deste Congresso será instituída a "Semana do Turismo", ocasião em que
as escolas, os meios de comuntcacáo
e as entidades interessadas ta-ao
realizar, de acordo com roteiros Icrnecidos pela EMBRATUR, palestras,
mostras e outras formas de attví.íade
tendentes a conscientizar o público da.
importância do turismo para o desenvolvimento eoonomico e social do
País.
Art. 5° Este Decreto entra em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 24 de julho de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Severo Façumâee Gomes
DECRETO N9 76.011
DE 24
JULHO DE 1975

DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder a garantia da União em
operação de credito externo a ser
celebrada pela Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária
INFRAERQ.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e na forma do disposto no Decretolei nv 1.312, de 15 de fevereiro de
1974,

DECRETA:
Art. 1Q E' o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia da
União, na forma direta, para opera-
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ção de crédito externo, no valor de
U8$50,000,000.00 (cínquenta mübóas
de dólares norte-americanos), a ser

EXECUTIVO

preendido entre os pontos 1 e '2 C0.n~
fronta com terrenos de Romeu Lopes
Filho e José Alves de Castro ou sucescelebrada pela Empresa Brasíleíra de
sares; do ponto 2, com rumo magnéInfra-Estrutura Aeroportuária tico 09°55'SE, medindo-se 39,86m, enINFRAERO, com um consórcio
decontra-se o ponto 3; do ponto 3 com
bancos estrangeiros.
rumo magnético 70015'NE, medíndo-so
707,57m, encontra-se o ponto 4; os
Art. 2Q A operação referida 'leste
alinhamentos compreendidos entre os
decreto será firmada com bancos lipontos 2 e 4 confrontam com terrenos
derados pelo Chase Manhattan N.A.,
de José Alves de Castro ou sucessores:
de Londres, destinando-se seu ')1'0do ponto 4, com rumo magneocc
duto a auxiliar o financiamento de
19°35'NW, medindo-se 38,87. contrcnprojetos relativos a: construção de
com terrenos de Margartda
novo aeroporto metropolitano em 61.0 tando
Passuello. encontra-se o ponto h do
Paulo; prevenção e combate a sinisponto
5 com nUDU magnético 70915'
tros nos aeroportos; aumento da caSW, medindo-se 697.94m, encontra-se
pacidade de áreas de pouso e manoo ponto 6. contronr.ando neste alinhabras dos aeroportos.
mento, respectivamente, com tervenos
Art. 39 Este Decreto entrara em
de Raphael Papàléo S.A.; Guilherme
vigor na data de SUa publicação, reVitória Pastro; Normélio Jacob r'asvogadas as disposições em contrário.
tro; Híg íno Vmíbaldo Pastro: C0(::.1~a
Natalina past-o Mazzo: Armna Maria
Brasília, 24 de julho de 1975;
Pastro: Guilherme Vitória Pastro:
1549 da Independência e 879 aa
José Silvestre Pastro: Amélia I'eruza
República,
Pastro Fava; Yolanda .Iulieta Pasta-c
ERNESTO GEISEL
Paulini e Anselmo Jacob Pastro: do
Mário Henrique Simonsen
ponto 6, com rumo magnético
.
111,25m, E"P.19°40'NW, medindo-se
contra-se o ponto 7; do ponto 1, Co.>lTI
DECRETO N° 76.012 - 'DE 24 DE
rumo magnético 79°30'NW, medindoJULHO DE 1975
se 12,75m. encontra-se o ponto B: o
alinhamento compreendido entre os
Autoriza
registro, em nome da
pontos 6 e 8 confrontam com terrenos
União Federal, do imóvel que mende Anselmo Jacob Pastro ou sucesciona, situado no Estado do Rio
sares; do ponto 8, com rumo maanéGranàe do Sul,
ttcc S0030'SW, medindo-se 52,42rn. enO Presidente da República,
contra-se o p01l1.0 i. inicio desta demarcação, fechando, com cerca de
usando da atribuição que lhe confere
arame,
um perímetro de forma icreo artigo 81, item lII, da Constítuíeâo
gular. com área de 32. 652,66m2; o
e tendo em vista o disposto no ar tígo
alinhamento compreendido entre os
2°, item I, da Lei n'' 5.972, de 11 de
pontos 3 e 1 entesta para a Avenida
dezembro de 1973,
Rodrigues da Fonseca. de acordo com
DECRETA:
a planta e os documentos que acompanham a Exposição de Motivos núArt. 1° Fica autorizado o registro
mero 81, de 13 de maio de 1975, d-,
em nome da União Federal, do oroMinistério do Exército.
prio nacional ocupado pela Granja do
Colégio Militar de Porto Alegre à
Art. 2° O imóvel referido no artigo
Avenida Rodrigues da Fonseca, nu , 1.0 pertence à ctrcunscríçáo judictária
mero 2.443, no Município de Porto
do 3° Ofício do
Registro Gerai de
Alegre, Estado do Rio Grande ia Sul.
Imóveis da Cidade de porto Alegre
ocupado nos últimos vinte anos, sem
- RS.
interrupção nem oposição pelo Mlntstério do Exército, que assim se desArt. 3° Este Decreto entrará em
creve e confronta: o ponto n'' 1 é o
vigor na data de sua p.iblicação. revértice íormaoc pe:a cerca do Próprio
vogadas as disposições em contrário.
Nacional que entesta na Avenida RoBrasília, 24 de julho de 1975;
drigues da Fonseca com a cerca, t.am154.° da Independência t 87,~ da
bém limite do Próprio Nacional. quo
República.
confina com terrenos de Romeu Lopes Filho ou sucessores. Partmao do
ERNESTO GEISEL
ponto I, com rumo magnético de
Sylvio Frota
39"30'SE, medindo-se 128,53m, encontra-se o ponto 2; o alinhamento c rmMário Henrique Simonsen
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DECRETO N" 76.013 JULHO DE 1975

DE

24 oa

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no
Estado do Rio
Grande do Sul.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constítuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
2", item I, da Lei n" 5.972, de 11 ce
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o tegtetrc
em nome da União Federal, do próprio nacional ocupado pelo
Colemo
Militar de Porto Alegre, à A venica
José Bonifácio, s/n'', no Muntcipio oc
porto Alegre. Estado do Rio Grande
do Sul. ocupado nos últimos v ínte
anos, sem interrupção nem onosícâo
pelo Ministério do Exército, que assam
se descreve e confronta:
faz frente
para a Avemoa José Bonifácio. com
1BO,OOm; fundos para a Avenida Venâncio Aires; do lado direito :::nnfin~
com a Rua Vieira de Castro C0.111
93.00m; e do lado esquerdo. cem a
Rua Santana; fechando um quadrüatero regular, com área de 14.880 aO!l12.
Art. 2" O imóvel referido no arttgc
1.9 pertence à ci-cunscrtcão judicí árra
do 1" Ofício do
Registro Gera! de
Imóveis da Cidade de Porto Alegre
- RS.
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcacâo. revogadas as disposições em conta-ano.
Brasília, 24 de julho de 19 ltl~
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N° 76.014
JULHO DE 1975

DE

24 me

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no
Estado do Bi::>
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constítutção.
e tendo em vista o disposto no arttgc

2°, item I, da Lei n" 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 10 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno
da Companhia de Comando do lI1Exército. à Rua dos Andradas, número
630, no Município de Porto Al~sre,
Estado do Rio Grande do Sul, ocupado nos últimos vinte anos. sem mtorrupçâo nem oposição pelo Mmístértc
do Exército, que assim se descreve e
confronta: faz frente para a Rua dos
Andradas, com 34,lOm; fundos com a
Rua Sete de Setembro; do lado direito confronta com a Praça Padre
Tomé, medindo 70,90m; e
do Cado
esquerdo com a Rua General Bento
Martins; fechando um
quadrtlátero
regular, com área de 2.417,69m2.
Art. 2" O imóvel referido no artf..
go 1.Q pertence a circunscrição jucn ~
cíária do l° Ofício do Registro Geral
de Imóveis na Cidade de Porto Alegre - RS.
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1975~
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
M ária Henrique Simonsen

DECRETO N" 76.015 JULHO DE 1975

DE

24

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Para.

O Presidente da República,
usando da atrlbuíção que lhe contere
c artigo 81, item lII. da Constitutcêo.
e tendo em vista o disposto no artdgo
2", item I. da Lei n" 5.972. de j I de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. i- Fica autorizado o registro
em nu-me da tjmac Perteral. dos terrenos do Forte Castelo, à Praça Frei
Caetano Brandão, a/n''. no Munírutno
oe Belém. Estado do Pará, ocupado
nus últimos vinte anos por dcpendênc!a de Quartel-General da 8 Região Militar, sem interrupção nem
oposição pelo Ministério do Exército.
oue assim se descreve e ccnrroute :
o ponto n- 1 está situado sobr-e c
parapeito do quenra-mar, do lado da
d
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distante 16.5.Qm do
lacro NE da muralha do Forte. Partindo do ponto 1 com rumo 37"PJSE,
medindo-se 61.S0m encontra-se o p'JUto 2. Esse alinhamento compreendino entre os pontos 1 e 2, corta, de
início, transversalmente. via pública
urbana sem denominação caracterrzada, e a seguir separa o Próprio Nacional a ser descrito de terrenos de
João de Souza Ribeiro e Manoel Maria Gomes ou sucessores dos mesmos.
Do ponto 2 com rumo 36°30SW. medindo-se 93,50m. encontra-se ,J p.mto 3, situado em rua que faz trcnte
para a Praça Frei Caetano Brandão.
O alinhamento compreendido entre os
pontos 2 e 3. em sua maior parte.
separa o Próprio Nacional, em descrição. do Palácio do Arcebispado. Do
ponto 3 com rumo 81°15NW. medindose 74.00m. encontra-se o ponto 4. O
alinhamento compreendido entre os
pontos 3 e 4. faz frente para a Praça
Frei Caetano Brandão. Do ponto 4,
com rumo 16°30NE. medindo-se 8.JOm,
encontra-se o ponto 5. Do ponto 5
com rumo 76°00NW. medindo-se
41.20m. encontra-se o ponto 6, situado
no encontro da muralha do Forte, que
faz frente para a Baía de Guajará,
com muro de outro Próprio Nacional
ocupado pela s- Companhia de Guardas. que é confinante do Forte. entre
os pontos 4 e 6. Do ponto 6, na dlreç ã o geral NE. ao
longo das muralhas
do antigo Forte. e parapeito do quebra-mar que fazem frente para a
Baía de Guajará. segue-se ao longo
da linha das águas até encontrai c
ponto n" 1. início desta demarcação,
fechando um perímetro de
forma
irregular. com uma superfície de ...
11. 428.50m2. de acordo com a Planta
e os documentos constantes da EXDOslção de Motivos nv 84. de '3 de maio
de 1975. do Ministério do Exército
ATt. 2° O imóvel referido no arttgo 1.9 pertence ::, circunscrição judiciária do 1° Ofício do Registro Geral
de Imóveis da Cidade de Belém Pará,
Baia do Gua tatà

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1975:
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
M árío Henrique Simonsen

DECRETO N° 76.016 JULHO DE 1975

DE 24 DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que m(<ndona. situado no Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item lII. da Constlt.ncão.
e tendo em vista o disposto no artigo
2~, item I, da, Lei n'' 5.972. de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 10 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terrena do Estabelecimento Regionar de
Subsistência da 3a Região Militar. à
Rua Sete de
Setembro, n- 332, no
Municipio de Porto Alegre. Estado do
Rio Grande do Sul. ocupado nos últímos vinte anos. sem interrupção nem
oposição pelo Ministério do Exército,
que assim se descreve e contrcnta.
faz frente para a Rua Sete de Setembro com 33,72m; fundos para a Pua
Siqueira Campos, com 33.68m; p-uo
lado esquerdo confina com a Rua
Bento Martins com 82,llm; pelo tado
direito. com a Praça Padre I'horué
com 82,ü2m, fechando quadrilátero
irregular com área de 2. 765.56m2, de
acordo com a planta e os documentes
que acompanham a Exposição de Motivos' n- 119, de 18 de junho de 1975,
do Ministério do Exército.
Art. 2° O imóvel referido no artígo 1.0 pertence ,\ circunscrição judiciária do :10 Ofício do Registro Geral
de Imóveis da Cidade de Port-o Alegre - RS.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as díspoaícôes em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1975:
154.° da, Independência e 87.° aa
Repúbltea ,
ERNESTO GEISEL

Sylvia Frota
M ária Henrique Simonsen

DECRETO N° 76.017 - DE
JULHO DE 1975

24 DE

Autoriza o registro. em nome da
União Feslercü, do imóvel que menciona, situado no Estado d.o Rio
Grande do Sul.

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

81

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e tendo em vista o disposto no artigo
2", item I, da Lei nv 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do terrena do Quartel da 3a Companhia
Depósito de Material de Intendéncia.
à Rua Siqueira Campos, s/n", ne
Município de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul. ocupado nos últimos vinte anos, sem interrupção nem
oposição pelo Ministério do Exército,
que assim se descreve e confronta:
faz frente para a Rua Siqueira Campos com 33,55m; fundos para a Avenida Mauá com 33,40m; pelo lado esquerdo confina com a Rua General
Bento Martins com 20,00m; pelo lado
direito, com o prolongamento da Praça Padre 'I'homé, com 15,65m, fechando quadrilátero irregular com área de
590,86m2. de acordo com a planta e
os documentos que acompanham a
Exposição de Motivos n? 120. de 18 de
junho de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2" O imóvel referido no artigo 1.9 pertence r. circunscrição judiciária do 1" Ofício do Registro Geral
de Imóveis na Cidade de Porto Alegre - RS.
Art . 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 24 de julho de 1975:
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO

N"

76.018 1975

DE

24

DE

JULHO DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona. situado no Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2". item I, da Lei n" 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1" Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, dos terrenos do Forte Mont Serrat, à Avenida Santa Rita Durão, s/n-, no Município de Salvador, Estado da Bahia,

ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: o ponto n'' 1, fica
situado na parte interna do passeio
oeste da Avenida Santa Rita Durão,
extremo sul do ajardinado existente
na parte rronteírtea das instalações
do antigo Forte. Partindo do ponto I.
na direção geral oeste, fazendo frente
para a Praia da Boa Viagem, com
111,94m, encontra-se o ponto 2; da
ponto 2, num alinhamento em curva,
fazendo frente para a Baía de Todos
os Santos. com 19,74m, encontra-se o
ponto 3; do ponto 3, na díreçâo geral
Nordeste, medindo-se 25,OOm, 3000ntrá-se o ponto 4; do ponto 4 aínda
na direção geral Nordeste, medindose 37,78m, encontra-se o ponto 5 extremo Norte do ajardinamento em
frente ao Forte; os alinhamentos compreendidos entre os pontos 3 e 5 também fazem frente para a Baía de Todos os Santos; do ponto 5, num
alinhamento em curva ao longo do
ajardinamento. em frente ao Forte, e
entestando na Avenida Santa Rita
Durão. medindo-se 90,47m, encontrase o ponto 1, início desta descrição e
demarcação, fechando um perimetro
de forma irregular, com superfície de
4.034.22m2, de acord-o com a planta
e os documentos que acompanham a
Exposição de Motivos n- 121, de l8 de
junh-o de 1975, do Ministério do Exército,
Art. 2" O -imóvel referido no artigo t.c pertence à circunscrição judiciária do 2° Ofício do Registro Geral
de Imóveis da Cidade de Salvador ~
Bahia.
Art . 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1975:
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N" 76.019 JULHO DE 1975

DE

24

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menetona, situado no Estado do Ceará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
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gulo interno de 1020 ao' e medindo-se
128,OOm, encontra-se o ponto 15; do
ponto 15, com ângulo interno de .....
DECRETA;
1240 ao' e medindo-se 101,40m, encontra-se o ponto 16; do ponto 16, com
Art. 1° Fica autorizado o registro,
ângulo interno de 2100 00' e medindo,
em nome da União Federal, do terse 18,aOm, encontra-se o ponto 17: do
reno do Sítio Corcovado. à Avenida
ponto 17, com ângulo interno de ., ...
Pedro Dantas, s/n", no Município de
245° 00' e medindo-se 62,85m, enconFortaleza, Estado do Ceará. ocupado
tra-se o ponto 18; do ponto 18, com
nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição pelo Ministério
ângulo interno de 2000 00' e medindodo Exército, que assim se descreve e: se 182,00m, encontra-se o ponto 19;
do ponto 19, com ângulo Interno de
confronta: o ponto 1 está situado no
1460 00' e medindo-se 39,00m, enconlado Norte da Estrada Mecejana tra-se o ponto 20 do ponto 20, com
Parangaba, na confluência do alinhaângulo interno de 167° 30' e medindomento que separa o Próprio Nacional
se 138,00m, encontra-se o ponto 21;
dos terrenos de Aquilino Gondím ou
do ponto 21, com ângulo interno de
Sucessores. Partindo do ponto 1, com
255° ao' e medindo-se 304,OOm, encourumo verdadeiro de 56° 00' SE e metra-se o ponto 1, inicio desta demardindo-se l02,OOm, encontra-se o poncação e descrição; o ângulo interno
to 2; do ponto 2, com ângulo interno
0
do ponto 1 para o ponto 2 é de 920 00':
de 190 30' e
medindo-se 221,OOm,
encontra-se o ponto 3; do ponto 3, os alinhamentos compreendidos entro
com ângulo interno de 177° 00' me- os pontos 14 e 1 confrontam com terdindo-se 265,00m, encontra-se o ponrenas de Francisco Araújo Oliveira
to 4; do ponto 4, com ângulo interno
Paula e Aquilino Gondim ou suces
de 206° 00' e medindo-se 180,00m, en- sares; o polígono descrito é de forma
Irregular, e seu perímetro, Integralcontra-se o ponto 5; os alinhamentos
compreendidos entre os pontos 1 e 5, menôe cercado com cerca de arame
confrontam com a dita Estrada Mecefarpado, ressalvado trecho com muro
jana - Parangaba; do ponto 5, com
abrangendo parte. dos alinhamentos
entre os pontos 7 e lO, e compreende
ângulo interno de 80° 00' e medindoárea com 1.005.643,91m2, de acordose 40,OOm, encontra-se o ponto 3; do
com a planta e os documentos que
ponto 6, com ângulo interno de .....
acompanham a Exposição de Motivos
1380 30' e medindo-se 290,00m, enconn- 122, de 18 de junho de 1975, do
tra-se o ponto 7; do ponto 7, com
Ministério do Exército.
ângulo interno de 179° 30' e medindose 816,00m, encontra-se o ponto 3: do
Art. 2 0 O imóvel referido no artiponto 8, com ângulo interno de .....
go
1.9 pertence à circunscrição judi0
184 00' e medindo-se 261,00m, enconciária do 2° Oficio do Registro Geral'
tra-se o ponto 9; o alinhamento C,1m~
de Imóveis na Cidade de Fortaleza
preendido entre os pontos 5 e 9, con-CE.
fronta com o Parque Sydrtão: do ponArt. 3° Este Decreto entrará emto 9, com ângulo interno de 1110 30' e
vigor na data de sua publicação, remedindo-se 612,OOm, encontra-se o
vogadas as díaposiçôes em contrário.
ponto 10; o alinhamento compreendido entre os pontos 9 e 10 confronta
Brasília, 24 de julho de 1975;
com a Base Aérea de Fortaleza; do 154,° da Independência e 87.° da
ponto 10, com ângulo interno de República,
87° 00' e medindo-se 348.00m, enconERNESTO GEISEL
tra-se o ponto 11; do ponto 11, com j
Sylvio Frota
ângulo interno de 268° 00' e medinMário Henrique Simonsen
do-se 284,00m, encontra-se o ponto
12; do ponto 12, com ângulo interno
de 2360 00' e medindo-se 89,00m, encontra-se o ponto 13; os alinhamenDECRETO N° 76.020 .:- DE 24 DE
tos compreendidos entre os pontos 10
JULHO DE 1975
e 13. confrontam com
terrenos de
Autoriza o registro, em nome da
Eduardo Alves de Olíveira ou sucesUnião Federal, do imóvel que men·
sores; do ponto 13, com ângulo "ntermona, situado no Estado do Pará,
no de 200 30' e medindo-se 530,OOm,
encontra-se o ponto 14; entre ::J.S ponO Presidente da República,
tos 13 e 14 o Próprio Nacional oonusando das atribuições que lhe confronta com terrenos de Manuel Sátiro
ou sucessores; do ponto 14, com ânfere o artigo 81, item lII, da oonsti2°, item I, da Lei n° 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
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-tuíçâo, e tendo em vista o disposto
no artigo 2.9, Item 1, da LeI n.c 5.972
de 11 de dezemcrc de 1973,
DECRETA;

Art. 10 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do terreno do Depósito de Munição da 8"
Região Militar, à Estrada do Amá,

Us~~d~odoM;~:~~Pb~ug:dO~~n~~~:;~

vinte anos, sem interrupção nem
oposição pelo Ministério do EXét·cjt,~.1.
que assim se descreve e confronta;
o ponto 1 (marco de concreto) fica
situado junto à margem esquerda ele
braço do Igarapé Curuperé, no íngar
onde termina a cerca de arame farpado, um dos limites do Próprio Nacional, que o separa dos terrenos do
Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuária do Norte
(IPEAN). Partindo do ponto 1 com
rumo 13" 34' NW, medindo-se
.
500.00m ao longo da cerca de arame
farpado, que separa o Próprio Nacrenal dos terrenos do IPEAN. encontrase o ponto 2 {marco de concreto J; do
ponto 2, com rumo 70° 00' NE medindo-se 542,OOm, encontra-se o' ponto 3 (marco de concreto), situado na
margem direita do Rio
Aurá: o
alinhamento compreendido entre' os
pontos 2 e 3, confronta com terrenos
de Francisca Leonarda da Costa e
Jerônima Francisca da Fonseca Andrade ou sucessores; partindo do ponto 3, com rumo 36° 00' SE, medindo-.se
53,OOm, encontra-se o ponto -4; do
ponto 4, Com rumo 44° 20' SE, medindo-se 146,OOm, encontra-se o ponto 5;
do ponto 5, com rumo 51" 00' SE
medindo-se 190,OOm. encontra-se ~
ponto, 6; do ponto 6, com rumo ..... '
32° 00 SE, medindo-se 74,00m, encontra-se o ponto 7; do ponto 7, com
rumo 7" 30' SE. medindo-se 37,OOm,
encontra-se o ponto 8; do ponto 8.
com rumo 30° 00' SW, medindo 'S1'"
111,OOm, encontra-se o ponto 9' de
ponto 9, com rumo 6° 8' SW, m~din
do-se 62,OOm, encontra-se o ponto 10'
do ponto 10 com rumo 21° 30' sll
medindo-se '196,00m, encontra-s~ Ó
ponto 11 (marco de concreto), situado
na margem direita do Rio Aura no
lugar o~de fa:z barra o Igai-apé
Ouruperê: o a.innamento compreendído entre os pontos 3 e 11, se desenvolve. ao longo do Rio Aurá, o qual
é o Iímlte do Próprio Nacional' do
ponto 11, com rumo 87° 45' NW,' medindc-se 35.00m, encontra-se o ponto 12; do ponto 12, com rumo .", ..

75° 00' SW, medindo-se 56,OOm, encontra-se o ponto 13; do ponto 13,
com rumo 80') 30' NW, medindo-se
89,00m, encontra-se o ponto 14; do
ponto 14, com rumo 80" 30' SW, me,
díndo-se 137,00m, encontra-se :J ponto 15; do ponto 15, com rumo .,., .•
73" 00' NW, medindo-se l58,OOm, encontra-se o ponto 16; do ponto 16,
com rumo 85° 40' SW, medindo-se
128,OOm, encontra-se o ponto 17; do
ponto 17, com rumo 76° 00' NW, medindo-se 128,OOm, encontra-se o ponto 1 (marco de concreto), início desta demarcação e medição; o alíuha.,
menta compreendido entre os pontos
11 e 1, se desenvolve ao longo do
Igarapé Curuperê e seu braço, o qual
é o limite do Próprio
Nacional: o
perimetro descrito tem forma rrrcgular e contém área de 440.210,001l12,.
de acordo com a planta e os documentos que acompanham a Exposl-.
ção de Motivos n'' 130, de 1 de julho
de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2° O imóvel referido no artigo l.ÇJ pertence f, circunscrição judiciária do 2° Ofício do Registro Geral
de Imóveis na Cidade de Belém Pará.
Art. 3° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 24 de julho de 19'/5'
154.° da Independência e 87.°.
República.

da

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
DECREI'O N.9 76 021
JULHO DE

DE

24

DE

1975

AutorIza o registro, em nome áa
União Federal, do imóvel que men.
ciona, situado no Estado do Pará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constdtuícâc
e tendo em vista o disposto no artiO'd
2", item I, da Lei n- 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA;

Art. 1° Fica autorizado o regístro
em nome da União Federal, do ter~

rena ocupado por dependência do
Estabelecimento Regional de Subsrstêncía da 8'" Região Militar, à 'I'raves.,
sa Dom Romualdo de Seixas, número
578, no Município de Belém - Es~acto
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do Pará, ocupado nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição
pelo Ministério do Exército. que asstm
se descreve e confronta: faz frente
para a Travessa Dom Romuaído de
Seixas, com 48,20m; pelo lado direito

confronta com terrenos de Catarina
de Miranda Ferreira. ou sucessores,
com 49,14nt; pelo lado esquerdo eu"
testa com a Avenida Senador Lemos,
antiga Avenida 10 de Maio, com .. ,".
47,75m; e pelos fundos confronta c~.WI1
outro Próprio Nacional 'I'itulado.
jurisdicionado ao Ministério do Exército, com 47,60m, fechando um quadrilátero com 2.325,08m2. de acordo

com a planta e os documentos que
acompanham a Exposição de Motivos
n- 131, de 1 de julho de 1975, 10 Ministério do Exército.
Art. 2° O imóvel referido no artrgo 1.9 pertence R circunscrição judíciária do 2° Oríclo do Registro Geral
de Imóveis da Cidade de Belém Pará.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrarío .
Brasília, 24 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Símonsen

DECRETO N° 76.022 -

DE

24

DE

JULHO DE 1975

Aprova o Regulamento do Seguro de
Acidentes do Trabalho Rural, instituído pela Lei -nr 6.195, de 19 de
dezembro de 1974.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:

Art. l° 1'1: aprovado o anexo Regulamento, assinado pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social, para
execução da Lei n'' 6.195. de 19 de
dezembro de 1974, que atribui ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, a concessão de
prestações por acidentes do trabalho
rural.

Art. 2,(' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díapostçôes em contrário.

Brasília, 24 de julho de 1975;
da Independência e 87.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

L. G. do Nascimento e Silva
REGULAMENTO DO SEGURO
DE ACIDENTES DO TRABALHO
RURAL
TtTULO I
Disposições preliminares

CAPíTULO I
Acidente do trabalho rural

Art. 19 A gestão do seguro de acidentes do trabalho rural e a concessão das prestações respectivas, caberão ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (FUNRURAL) ,
observado o disposto na Lei número
6.195, de 19 de dezembro de 1974. e
neste Regulamento.
Art. 2Ç Para os fins deste Regulamento, considera-se acidente do trabalho rural:
a) o que ocorrer pelo exercício do
trabalho rural, a serviço do empregador, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença, que
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho;
b) o que, embora não tenha sido
a causa única, haja contribuído diretamente para a morte ou a perda ou
redução da capacidade para o .trabalho.
Parágrafo único. Equipara-se ao
acidente do trabalho a: doença profissional inerente à atividade rural e
definida em ato do Ministro da Previdência e Assistência Social.
CAPíTULO II

Art . 39 Beneficiário do seguro de
acidentes de que trata este Regulamento é a pessoa física que presta
serviços de natureza rural diretamente a empregador, em estabelecimento
rural ou prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou parte "In
natura" e parte em dinheiro, ou por
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intermédio de empreiteiro ou organização que, embora não constituídos
em empresa, utilizem mão-de-obra
para produção e fornecimento de produto agrário "in natura".
parágrafo único. São Igualmente
beneficiários do seguro de acidentes do
trabalho rural os empregados que
prestem serviços de natureza rural às
empresas agroindustriais e agrocomerciaís, excluídos os que pelo menos desde 25 de maio de 1971, venham sofrendo em seus salários o desconto
de contribuições para o Instituto Naotonal de Previdência Social (INPS),
os quais permanecerão sob o regime
da Lei ns 5.316, de 14 de setembro
de 1967.
.
Art. 49 Para efeito da pensão, são
também beneficiários do seguro de
actdentes do trabalho rural, na condição de dependentes do trabalhador: I
a esposa, o marido inválido, a
companheira mantida há mais de 5
(cinco) anos, os filhos de qualquer
uondlção menores de 18 (dezoito) anos
ou inválidos, e as rtlhas solteiras de
qualquer condição, menores de 21
(vinte e um) anos ou inválidas;
b) a pessoa designada que, se do
sexo masculino, só poderá ser menor
de IH (dezottco anos ou maior de 60
(sessenta) anos ou inválida;
c) o pai inválido e a mãe;
d)
os irmãos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou
inválidos, e as irmãs solteiras de
qualquer condição, menores de 21
(vinte e um) anos ou inválidas.
§ I'" A existência de dependentes
de qualquer das classes enumeradas
nas alíneas deste artigo, exclui do
direito aos benefícios os dependentes
enumerados nas alíneas subseqüentes,
ressalvado o disposto nos artigos 7'" e
9°, do Regulamento do PRORURAL.
a)

§ 2'" Equiparam-se aos filhos, nas
condições da alínea a e mediante declaração escrita do trabalhador rural:
a)
o enteado;
b) o menor que, por determinação
judicial, se ache sob sua guarda;
c) o menor que se ache sob sua
tutela e não possua bens suficientes
para o próprio sustento e educação.

§ 3'" Será considerada companheira aquela que, designada pelo segurado, esteja, na época do evento, sob sua
dependência econômica, mesmo não
exclusiva, por prazo superior a 5
(cinco) anos.
Art. 5Ç1 Aplica-se ao seguro de acidentes do trabalho rural, no que
couber, o disposto no Regulamento do
PRORURAL, quanto à caracterização
e comprovação da condição de beneficiário daquele Programa, independentemente do tempo de atividade do
acidentado .
Art. 6'" Aquele que for beneficiário
de outro sistema de previdência social não fará jus aos benefícios previstos neste Regulamento, a não ser
à pensão, e na exclusiva condição de
dependente, admitida, nos demais
casos, a opção.

TíTULO Ir

Prestaçêee
Art. 7/1 O seguro de acidentes do
trabalho rural garante as seguintes
prestações:
I - auxílio-doença;
II - aposentadoria por invalidez;
III - pensão;
IV - assistência médica;
V - reabilitação profissional.
CAPíTULO I
Benefícios
SEÇÃO I

Auxílio-doença

Art. 8'" O auxílio-doença, no valor
mensal de 75% (setenta e cinco por
cento) do maior salário-mínimo vigente no País, será devido, a partir
do dia seguinte ao do acidente, ao
beneficiário que, em decorrência de
acidente do trabalho, tenha sofrido
lesão corporal, perturbação funcional
ou doença que o incapacite temporariamente para O trabalho.
§ I'" Para efeito do disposto neste
artigo, a avaliação da incapacidade
será feita por médico da entidade que
mediante convênio, preste assistência
médico-hospitalar ao beneficIário, facultado ao FUNRURAL promover a
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revisão do laudo por médico de sua
livre designação.
§ 2Q Caberá ao empregador o pagamento do salário correspondente ao
dia do acidente.
§ 3" Ocorrendo, durante a vigência
do auxílio-doença, agravamento da
lesão corporal, perturbação funcional
ou doença, que cause incapacidade
definitiva para o exercício de qualquer atividade, ainda que outra causa
haja contribuído diretamente para
isso, o auxílio-doença será automaticamente convertido em aposentadoria
por invalidez.
§ 49 Na avaliação da incapacidade.
para os fins deste artigo, o prazo
inicialmente fixado para a duração do
auxílio-doença deverá atender -ao
tempo mínimo provável necessário à
recuperação do acidentado.
SEÇÃO II

Aposentadoria por invalidez

Art. 99 A aposentadoria por invalidez, no valor mensal de 75% (setenta e cinco por cento)' do maior salártc-mínimo vigente no país, será devida ao beneficiário que, em decorrência de acidente do trabalho, tenha
sofrido lesão corporal, perturbação
funcional ou doença que o incapacite
total e definitivamente para o exercício de qualquer atividade.
Parágrafo único. A aposentadoria
por invalidez terá início no dia do
acidente ou no dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença que a tiver precedido.
Art. 10. lt facultado ao
FUNRURAL, a qualquer temp~' ·~o~:
vocar o aposentado por invalide~ que
ainda não tenha completado 55 '(cinquenta e cinco) anos de idade, para
SUbmeter-se a exames médicos destinados à verificação da persistência da
incapacidade.
Parágrafo único. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho
o. benefício será encerrado no último
dia do segundo mês seguinte ao da
verificação.
SEÇÃO In

Pensão

AI't. 11. A pensão será devida a
partir da data do óbito, aos dependen-

tes d<:; beneficiário morto em decorrência do acidente do trabalho, no valor mensal de 75% (setenta e cinco
por cento) do maior salário-mínimo
vigente no país.
§ 19 Não havendo relação de causa
e efeito entre o óbito e o acidente, a
pensão devida será a de que trata o
Regulamento do PRORURAL.
§ 29 A pensão não pode ser acumu.,
Iada com a aposentadoria por velhice
ou por invalidez concedida pelo .••.
FUNRURAL.

Art. 12. A pensão será rateada em
partes iguais entre os dependentes
habilitados e não sofrerá redução em
seu valor, com a diminuição do número de dependentes; extinguindo-se o
direito do último pensionista. fica extinta a pensão.
â
19 O direito à pensão se extingue
pela perda da qualidade de dependente, ocorrendo esta:
I - automaticamente, pela perda
da qualidade de beneficiário daquele
de quem depender economícamerite:
II - para os cônjuges, pelo desquí-.
te, quando não haja sido assegurada
a percepção de alimentos. ou Pela
anulação do casamento;
!II --:- para a esposa que voluntarra.,
mente tiver abandonado o lar há mais
de 5 (cinco) anos, ou que mesmo por
tempo ínterior, tiver abandonado Sem
Justo motivo a habilitação conjugal e
a esta se tenha recusado a voltar
(artigo 234, do Código Civil), desde
que reconhecidas essas situações por
sentença judicial:
IV ~ para a companheira e a Pessoa designada, <;1,0 ser cancelada a
designação pelo segurado ou quando
desaparecerem as condições inerentes
à qualidade de dependente;
V -'para os filhos e os a eles equtparados pelo § 29, do artigo 49 os
irmãos e o dependente menor desrgnado .ao completarem 18 (dezoito)
anos de idade, salvo se ínváltdce;

V~ para as filhas e as a elas
equíparadas, as irmãs e a dependen.,
te menor designada, solteiras, ao
completarem 21 (vinte e um) anos de
Idade, salvo se inválidas;
VII - para os dependentes Invájt.,
dos. em geral, pela cessação da invalidez;
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VIII - para as dependentes do sexo
feminino em geral, pelo matrimônio;
IX - para os dependentes em geral
pelo falecimento.
§ 2'" Aplica-se ao pensionista tnválido o disposto no artigo 10 e seu
parágrafo único deste Regulamento.

EXECUTIVO

ceder doações e subsídios com aquele
objetive.
Art. 16. Quando a perda OU redução da capacidade para o trabalho
puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de prótese e ôrtese, serão eles
fornecidos pelo FUNRURAL, sem prejuízo das prestações cabíveis.

CAPíTULO II

CAPiTULO III

SEÇÃO I

Disposições genéricas relativas
a prestações

Assistência médica

Art. 13. A assistência médica, que
ccmpreenderá a cirúrgica, a hospitalar, a farmacêutica e a odontológica
bem como o transporte do acidentado,
será devida em caráter obrigatório, a
partir de momento do acidente. ,
Art. 14. Quando o FUNRURAl..
não mantiver, na localidade convênia com serviço organizado de as-.
sístência médíc a, o empregador:
a)
prestará ao acidentado compIe··
ta assistência emergencial, comunicando o fato ao FUNRURAL;
b) promoverá o transporte do acidentado para localidade onde o ."
FUNRURAL disponha de serviço médico apropriado.
§ 1c A assistência médica c <transporte elo acidentado serão indenizados pelo FUNRURAL segundo
normas e tabelas a serem por ele expedidas.
§ 2'" Para fazer jus à indenização,
o empregador deverá comunicar o fato
ao FUNRURAL imediatamente e
apresentar os comprovantes das despe..;[<~,: com o atendimento médico e o
ti ansporte do acidentado.
SEÇÃO Ir

Reabilitação profissional

Art. 15. A reabilitação profissional
visa a reintegrar o acidentado na,
atdvkiade rural, nos casos de perda
ou redução de sua capacidade de tra .
balho, na medida em que as possíbüídades financeiras e técnicas do ..
FlJNRURAL e as condições locais c
permitirem.
Parágrafo umco. O FUNRURAL
promoverá programas de reabilitação
profissional dos acidentados, em colaboração com o INPS e mediante convênio com entidades de fins não-tucratívos que desenvolvam atividades
dessa natureza, às quais poderá con-
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Art. 17. Os benefícios pecuniários
previstos neste Regulamento, salvo
quanto às importâncias devidas ao
}?UNRURAL e aos descontos autorizados por lei, ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecida
judicialmente, não poderão ser objeto
de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito sua alienação,
cessão ou sujeição a qualquer ônus,
bem como a outorga de poderes irrevogáveis, ou em causa própria, para
seu recebimento.
Art. 18. Não prescreverá o direito
às prestações prescrevendo, porém, em
5 (cinco) anos, a contar da data em
que forem devidas, as mensalidades
ou pagamentos únicos de benefícios.
Art. 19. O beneficiário menor de
18 (dezoito) anos poderá firmar recibo de pagamento de benefício, independentemente da presença dos pais
ou tutores.
Art. 20. A habilitação às prestações previstas neste Regulamento deverá ser promovida diretamente pelos
próprios interessados.
§ 19 Em caso de ausência, de moléstia contagiosa, ou de impossibilidade de locomoção do beneficiário a
habilitação poderá ser feita por intermédio de procurador. mediante concordância do FUNRURAL, que, todavia, poderá recusá-la se julgar a representação inconveniente.
§ 2~ O disposto no § 19 aplica-se
também ao recebimento de beneficios.
§ 39 Em qualquer das situações
previstas nos §§ 19 e 2"', e sob pena
de imediata suspensão do beneficio
o procurador fica obrigado a apresentar semestralmente declaração de
vida do representado.
Art. 21. As importâncias recebidas
a mais pelos beneficiários serão por
eles reembolsadas ao FUNRURAL, em
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parcelas mensais não excedentes de
20% (vinte por cento) do valor da
mensalidade do benefício.
Art. 22. Responderá solidariamen-

te com o beneficiário perante o '"
F'UNRURAL pela restituição de valores indevidamente recebidos quem

objetivando locupletação ilícita, para
si ou para terceiros, inserir ou fizer
Inserir:
1 - em documento probatório de
contrato de trabalho, quem não possua a condição de empregado ou
declaração falsa ou diversa da que
devesse ser lançada;
II - em qualquer documento ou
atestado

destinado

ao

FUNRURAL

declaração falsa ou diversa da que
dele devesse constar.
Art. 23. O retardamento Injustificado do processamento das prestações
previstas neste Regulamento constátuirá falta grave em relação aos responsáveis e, como tal, autorizará a
rescisão do contrato ou convênio fir ..
mado com estes ou com terceiros a
quem for imputável a irregularidade.
Art. 24. :É vedada a acumulação
dos benefícios pecuniários previstos
neste Regulamento com os do .....
PRORURAL, assegurado o direito da
opção.
TíTULO UI
Custeio das preetaçõee por
acidente do trabalho

Art. 25. O custeio dos benefícios
previstos neste Regulamento será
atendido por uma contrfbuíção de
0,5% (cinco décimos por cento), adicional à fixada no item I, do artigo
60, do Regulamento do PRORURAL,
devida a partir ee 1'? de Iulhc oe
1975 e recolhida em guia conjunta
com aquela, nas mesmas condiçoes e
sob as mesmas sanções. estabelecidas
naquele Regulamento.
TíTULO IV
Disposições diversas

EXECUTlVO

recursos previstos no Título VI do
Regulamento do PRORURAL, onservadas as normas ali estabelecídas .
Parágrafo único. As reclamações e
recursos de que trata este artigo serão
processados e decididos com prioridade pelo FUNRURAL.
CAPíTULO II
Disposições finais

Art. 27. A ocorrência de acidente
do trabalho rural será imediatamente
comunicada ao Representante Local
do FUNRURAL:
a) pelo empregador,
que desde
logo providenciará o encaminhamento
do acidentado ao servlço médico predeterminado pelo FUNRURAL;
b) pelo serviço médico ao qual
seja encaminhado ou se apresente
diretamente o acidentado;
c) pelo próprio acidentado, se estiver em condições e não puder comunicar-se antes com o empregador;
d)
pela autoridade que tomar conhecimento do acidente;
e) por qualquer pessoa que tenha
ciência do ocorrido.
Parágrafo único. Cientificado do
acidente, o Representante Local do
FUNRURAL encaminhará imediatamente o acidentado ao serviço médico
e providenciará o processamento do
benefício pecuniário cabivel.
Art. 28. O valor mensal das prestações previstas neste Regulamento
quando fracionário, será arredondado
para a unidade de cruzeiro imediatamente superior.
Art. 29. O FUNRURAL promoverá, de forma sistemática, em articulação com a Empresa deProcessamento de Dados da Previdência Social
(DADAPREV), entidades públicas e
privadas, empresas e organizações
sindicais, pesquisas e campanhas visando à apuração da incidência dos
acidentes do trabalho e das doenças
profissionais e respectiva prevenção
e
segurança e higiene do trabalho
nas atividades sujeitas ao regime deste Regulamento.
Art. 30. Aplica-se ao seguro de
acidentes do trabalho rural, subsidiariamente, o disposto no Regulamento do PRORURAL. - L. G. do
ê

CAPíTULO 1
Reclamação e recurso

Art. 26. Das decisões do
.
FUNRURAL relativas às prestações e
à contribuição de que trata este uegutamento cabem a reclamação e os

Nascimento e Silva.
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DECRETO N.O 76.023 -

DE 24 DE

JULHO DE 1975

Altera a redação de dispositivas do
Regulamento do Programa de AssiStência ao rraouüuiaor Rural (PRORURAL).

O Presidente da República,
no uso da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item 11, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 A alínea c do item I e o
§ 1.0 do artigo 63 do Regulamento do
Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) , aprovado pelo Decreto n,» 73.617, de 12
de fevereiro de 1974, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"c) pela cooperativa, sobre o
valor creditado ou pago aos associados pelo recebimento dos seus
produtos, observadas na fixação
daquele valor os preços correntes
de venda pelo produtor.
§ 1.0 A contribuição a que
se refere este artigo não incide
sobre os Produtos vegetais destinados ao plantio ou reflorestamento nem sobre os
Produtos
animais destinados à reprodução
ou criação pecuária ou granjeira,
quando vendidos pelo próprio produtor a quem os utilize diretamente com essas finalidades, 011,
no caso dos produtos vegetais,
por pessoas ou entidades que, registradas no Ministério da Agricultura, se dediquem ao comércio
de sementes e mudas no país."
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL
J oâo Paulo dos Reis venoso
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N.' 76.024 JULHO

DE

25

DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil da Unievrsidadc
do Rio Grande com sede na cidade
de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul,

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constl-

tuição, de acordo com o artigo 47 da
LeI n.c 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.c 1.864 de
1975, conforme consta dos Processos
na. 10.235-74 - CFE e 235.144-75 do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.9 E concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Civil
da Universidade do Rio Grande, com
sede na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pulbícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO

N.9 76.025 JULHO DE 1975

DE 25 DE

Concede reconhecimento ao curso de
Odontologia
da Universidade Federal de Sergipe, com sede na cidade de Aracaju, Estado de sergzpe.
O Presidente .da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.? 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n.o 1.856-75,
conforme consta dos Processos números 9.801-74 - CFE e 234.916-75
do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Odontologia da
Universidade Federal de Sergipe, com
sede na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
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DECRETO N.o 76.026 JULHO DE 1975

DE

DO

25

PODER

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Psicologia da Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letrae
mantida pela Missão Salesiana de
Mato Grosso, com sede na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato

Grosso.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.? 5.540, de 28 de novembro de

1968, alterado pelo Decreto-lei númeTO

842, de 9 de setembro

de 1969 e

tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de

Educação

n.v

1.891-75.

conforme consta dos Processos números 9.479-74 - CFE e 238.989-75

do Ministério da Educação e Cultura,

EXECUTIVO

de Educação n.c 712-75, conforme
consta dos Processos ns. 7.555-1974CFE e 227,433-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao Curso de Letras, licenciatura plena, habilitação em PortuguêsInglês, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Tfbírlçá", mantida
pela Associação "Tibiriçá" de Educa':'
cão, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 1.9 Fica autorizado o funcionam:ento do curso de Psicologia, Ii,
cencíatura plena, da Faculdade Dom
Aquíno de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Missão Salesiana
de Mato Grosso, com sede na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975'
154.0 da Independência e 87.0
República.

da

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76.027 JULHO DE 1975

DE

25

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Tíbiríçé", mantida pela Associação "Tibiriçá" de
Educação, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n. o 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,c 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal

DECRETO N.o 76.028 JULHO DE 1975

DE

25

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
OceanolOgia, da universidade do
Rio Grande, com sede na cidade de
Rio Grande, Estado do Rio Grande
do Sul.

O presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição' de acordo com o artigo 47 da
Lei n.? 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto.Ieí numero 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n'' 1.826-75, conforme consta dos Processos números
10.185-74-CFE e 232.734-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 1.C? E concedido reconhecimento ao curso de Oceanología, da
Universidade do Rio Grande, com se-de na cidade de Rio Grande, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

ATOS· DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N.!? 76.029 - DE 25 DF:
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação "Campos Soltes", mantida pela
Associação Educativa "Campos Salles", com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.? 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n.? 1.857-75,
conforme consta dos Processos números 10.393-74 - CFE e 233.469-75
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. I.!? E concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, habilitação
em Administração Escolar, 1.0 e 2.°
graus, Supervisão Escolar, 1.0 e 2.°
graus, Orientação Educacional e Ma.
gístérío das Disciplinas pedagógicas
do Ensino de 2.° grau, da Faculdade
de Educação "Campos Salles", mantida pela Associação Educativa "Campos SaIles", com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

-

DECRETO N.? 76.030 - DE 25 DE
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento aos cursos
de Desenho e Psàsticá e de Música,
do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei 11.9 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei núme1'0 842, de 9 de setembro de 1969 e

91

tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 1.609-75,
conforme consta dos Processos números 192-72-CFE e 261.665-72 do Mtnistério da Educação e cultura,
DECRET~:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Desenho e Plástica,
licenciatura, e de Música, licenciatura, do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
com sede na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.!? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.? 76.031 - DE 25 DE
JULHO DE 1975
Concede reconhecimento aos cursos
de Ciências, de Estudos Sociais e
de Letras, mantidos pela Universidade Católica de Minas Gerais, em
convênio com a Fundação ltobirana Di/usara de Ensino, com sede
na cidade de ltabira, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n. o 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n.c 1.587-75,
conforme consta dos Processos números 1.989-69 - CFE e 228.419-75 do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E concedido reconhecimento aos cursos de Ciências, de Estudos
Sociais e de Letras, habilitações em
Português-Inglês e em PortuguêsFrancês, todos com licenciatura de
1.0 grau, mantidos pela Universidade
Católica de Minas Gerais, em convênio com a Fundação Itabirana Difusora de Ensino, com sede na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2.° Este Decreto enrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

EXECUTIVO

E havendo o Brasil depositado o
instrumento de aceitação junto ao
secretário-Executivo das Partes Contratantes do Acordo Geral, de conformidade com o parágrafo 7 da parte B do Protocolo, a 29 de julho de
1966;
DECRETA

Ney Braga

DECRETO N. 76.032
JULHO DE

DE

25

DE

1975

Promulga o Protocolo que insere, no
Acordo Geral sobre Tarifas Aauaneiras e Comércio, uma Parte TV
relativa ao Comércio e Desen-volvi-

Que o Protocolo apenso por cópia
ao presente Decreto, seja excutado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 25 de julho de 1975;
da Independência e 87.° da
República.

154."

menta.

ERNESTO GEISEL

O Presidente da República

Antônio Francisco
Silveira

Havendo sido aprovado pelo Decreto Legislativo n'' 8, de 30 de março
de 1966, o Protocolo que insere, no
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e comércio. uma Parte IV relativa ao Comércio e Desenvolvimento;
DECRETO N" 76.033 -

Azereào

da

o Protocolo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
28 de julho de 1975.
DE

25

DE JULHO DE

1975

Fixo. os preços mínimos básicos para financiamento ou aquisição de aveia,
centeio e cevada da serra de 1975;76, produzidos nas Unidades do
Federação que menciona.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição' e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n'' 79, de 19 de dezembro
de 1966,
DECRETA:

Art. 1 Fica assegurada à aveia, centeio e cevada da safra de
.
1975/76, produzidos e/ou comercializados nos Estados do Acre, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, Santa Catarána, São Paulo, no Território de Rondônia, no
Distrito Federal e parte do Estado da Bahia, a garantia de preços míntmos de que trata o Decrete-lei n° 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas
as condições deste Decreto.
<}

Parágrafo único. Os preços mínimos para os produtos, estabelecidos
em função de grupos, tipos e classes segundo as zonas geo-econõmicas em
que são produzidos e/ou comercialfzados, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres
de quaisquer deduções, inclusive de Imposto de Circulação de Mercadoria
(ICM) e da contribuição ao Funde de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL), atendidas as espeeíífcações de classificação oficial vigente
ou outras que vierem a ser fixadas. conforme as disposições do artigo 2°
deste Decreto, assim como as constantes de instruções baixadas pela Comissão de Flnanciamento da Produção.
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EXECUTIVO

Art. 20 Os preços mínimos constantes das tabelas anexas, aplícáveía
às operações de aquisição e firiancíamento, referem-se aos produtos mencionados no artigo 10, nas seeuintss condições:
Norma de

Peso

Produto

Especificação

I

I

Aveia

I,

Centeio

[I 60 kg 1I Grupo 3, tipo 2

40 kg

i

Cevada

,
I
..... ,

I Grupo 2, classe bran- I
I ca, tipo 2
I Portaria número 191-75,
I do Ministério da Agrt-

I

1

I

I

1
I

\ Classe

,i
i

cultura.

I
I Portaria número 191-75,
I do Ministério da Agri-

I cultura.

11

60 kg

Classificação

po 2

c~:~~~~i.l~~, .. :~~

I

I

II Portaria número 191-75,
I do Ministério da Agricultura.

i

Parágrafo único. Os níveis di preços correspondentes aos demais
grupos, classes e tipos não especificados neste artigo, serão estabelecidos
em instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da
Produção.
Art. 3e As operações a que se refere o artigo 20 deste Decreto, seda
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de fmancíamento ser estendidas, em caráter
excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a terceiros das operações em questão,
será necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às
cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento da
Produção.
Art. 40 As despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus boncncíúríos, bem como da sistemática adotada nas operações da espécie, poderão ser efetuadas com os recursos destinados à exe
cuçào da Política de Pr<.>ços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de
Financiamento da Produção, a coordenação desta atividade.
Art. 50 Fica a Comissão de Financiamento da Produçã-o autorizada
a rever, quando necessário, Os preços mínimos constantes das tabelas
anexas, referentes á safra de 19'75/76, assim como as zonas geo-econômicas
previamente determinadas, meclíante aprovação pelo Conselho Nacional de
Abastecimento - CQNAB.
Art. 60 A Comissão de Ffnancíamento da Produção baixará as demais ínetruções, necessárias à execução deste Decreto.
Art. 70 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de julho de 1975; 154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEIS!::L

Alyssc,n Paulinelli

As tabelas anexas mencionadas no
de 28-7-75.

art. 2? foram

publicadas no D. O.
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DECRETO N'? 76.034 -

DE

DO

28

PODER EXECUTIVO

DE

JULHO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Econômicas das Facuuiades Integradas Estácio de Sá, mantidas pela Sociedade de Ensino Superior EstáGio de Sá, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 4.7
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei 119
842, de 9 de setembro de 1969 e teu ,.

do em vista o Parecer do Conselho

Federal de Educação nc 1.863-75, con-

forme consta dos Processos nos ... ,
10.254-74 - CFE e 235.147-75 do Ministério da Educação e Cultura
DECRETA:

Art. 19
E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Econômicas, das Faculdades Integradas Ef,tácío de Sá, mantidas pela Sociedade
de Ensino Supeiror Estácio de Sá,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 28 de julho de 1.975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEl:,

Ney Braga

DECRETO

N'? 76.035 DE 28 DE
JULHO DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos
de Ciências, de Estudos Sociais e de
Letras, mantidos pela Universidade
Católica de Minas Gerais, em convênw com a Assoczaçâo M cnieoaae
de Serviços Sociais, com sede na
cidade de João Monlevade, ].:staclo
de Minas Gerais.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo
Decreto-lei
nc 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho

Federal de Educação nc 1.586-75, conforme consta dos Processos n.ss
1.989-69 - CFE e 228.415-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 1Q E' concedido reconhecimenta aos cursos de Ciências, de Estudos Sociais e de Letras, habilitações em Português-Inglês e em Português-Francês, todos com licenciatura de 19 grau, mantidos pela Universidade Católica de Minas Gerais,
em convênio com a Associação Monlevade de Serviços Sociais, com sede
na cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãno.
Brasília, 28 de julho de 1975;
154'?
da Independência e 87\1 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 76.036
JULHO DE 1975

DE

28

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Educação Física, licenciatura e hatnutaçõo em Técmcae Desportttas,
da Escola de Educação Física de
ltapetinínga, mantida pela Furulação Karnig Bazariam, com sede na
cidade de Itapetininga,Estado àe
São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nc 1.862-75, conforme consta dos Processos n.ss .'
9.782-74 - CFE e 233.821-75 do Míntstérío da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. 11" E' concedido reconhecimento ao curso de Educação Física,
licenciatura e habilitação em Técni-cas Desportivas, da Escola de Bducação Física de Itapetínlnga, mantida
pela Fundação Karnig Bazarian, com
sede na cidade de Itapetinínga, Estado de São Paulo,
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 28 de julho de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76.037 JULHO

DE

DE

28

DE'

1975

Cria a Embaixada do Brasil em Praia,
República de Cabo Verde.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e IX, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica criada a Embaixada
do Brasil em Praia, República de
Cabo Verde.
Art. 29 A Missão diplomática de
que trata artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil na
República de Guiné Bissau.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

°

ERNESTO

ral, se hajam distinguido de forma notável ou relevante, e tenham contribuído, direta ou indiretamente, para o bem-estar fisico e mental da coletividade
brasileira. "
Art. 29 O artigo Iodo Regulamento da Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, aprovado pelo Decreto nv ..
66.988, de 31 de julho de 1970, passa
a vigorar com a seguinte redação.
"Art. 19 A Medalha de 1\Iérito Oswaldo Cruz, criada pelo
Decreto nc 66.988, de' 31 de julho de 1970, destina-se a gatardoar pessoas nacionais e estrangeiras que, no campo das ativídades científicas, educacionais,
culturais e administrativas, i-elacionadas com a higiene e a saúde
pública em geral, se hajam distinguido de forma notável ou relevante e tenham contribuído, direta ou indiretamente, para o
bem-estar físico e mental da coletividade brasileira."
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de julho de 19'{5;
1549 da Independência e 879 da
República.
GEISEL
Paulo de Almeida Machado

ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

DECRETO N9 76.038 JULHO DE

Azeredo

da

DECRETO N9 76.039
JULHO

DE

28 DE

1975

Altera o Regulamento da Medalha de
Mérito oevxuao Cruz.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. te O artigo 1Q do Decreto nc
66.988, de 31 de julho de 1970, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lQ E' criada a Medalha
de Mérito Oswaldo Cruz, que se
destina a galardoar pessoas nacionais e estrangeiras que, nu
campo das atividades científicas,
educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a
higiene e a saúde pública em ge-

DE

DE

28 DE

1975

Dispõe sobre a estrutura bâsica (lo
Instituto de Previdência e Assistência dos Sermaoree do Estado
(lPASE) e dá outras providências

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da.
Constituição,
DECRETA;

Art. 19 O Hospital a que se refere
o Decreto nv 70.178, de 21 de revereiro de 1972, denominado Hospital Presidente Médici (HSU), passa a integrar, como órgão central especifico,
a estrutura básica do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), autarquia
federal vinculada ao Mínisténc da
Previdência e Assistência Social.
Art. 29 A estrutura básica do ..
IPASE é a estabelecida no art. I'"' do
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Decreto ne 70.755, de 23 de junho de

1972, com as alterações a seguir índícadas:

I rior

órgão de Administração Supe-

II -

órgãos Centrais Especificos

2 -

Departamento de Assistência

(DA)

2.3 2.3.1
2.3.2
2.3.3

cas

-

2.3.4 -

ro"

Divisão Médico-Hospitalar
Serviço de Farmácia
Serviço de Oncología
Serviço de Perícias MédiHospital "Alcides

Carnei-

ERNESTO

(HAK)

5 -

Hospital

cando-se-Ihes o regime da Legislação
Trabalhista, na conformidade da Lei
no 6.185, de 11 de dezembro de 19'14.
Art. 69 O funcionamento do Hospital Presidente Médici (HSU) serei
custeado com recursos consignados 110
orçamento do IPASE.
Parágrafo único. No corrente exercício os recursos de que trata este
artigo serão transferidos da Unidade
orçamentária especifica do Departamento de Assistência (DA).
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

Presidente

Médici

GEISEL

João Paulo dos Reis vezzosc
L. G. do Nascimento e Szwa

(HSU)

5.1 - Gabinete do Diretor
5.2 - Comissão de Planejamento e
Controle de Custos
5.3 - Conselho Médico
5.4 - Divisão Médica
5.5 - Centro de Aperfeiçoamento
e Especialização Médica
5.6 - Divisão de Administração
5.7 - Serviço de Pessoal
5.8 - Secretaria de Convênios
Art. 3Q Ao Hospital Presidente Médici (HSU) , diretamente subordinado

à Presidência

do IPASE, compete
prestar assistência médico-hospitalar,
odontológica, farmacêutdea e social
aos segurados obrigatórios do {PASE
e seus respectivos dependentes, como
tais definidos na Legislação em vigor.
Art. 49 A organização e competência das unidades integrantes da
estrutura do Hospital Presidente Médici (HSU), e as atribuições 10 Pessoal serão fixadas pelo Minis! -c da
Previdência e Assistência Social em
Regimento Interno, nos termos do
decreto nc 68.885, de 6 de julho de
1971.

Art. 59 A Tabela Permanente de
Pessoal do Hospital Presidente Médici (HSU), compreendendo 'JS empregos e funções necessários "3-0 desenvolvimento de suas atividades será
também aprovada por decreto, apli-

DECRETO N'? 76.040 -

DE 29 DE

JULHO DE 1975

AtrtlJut a comescc Executora elo
Projeto Radambrasil a responsopj..
uaaae do mapeamento de recersos
naturais de áreas situadas nas regiões nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, autoriza a participação
de empresa estrangeira em ativülades de aeroieuanuimenia e dá outras providências,
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da COJ1.Stituição, de acordo com o Decreto-lei
n.s 1.177, de 21 de junho de 1971, e
seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n. ° 71. 267, de 25 de outubro de
1972, e Decreto-lei n,« 37, de 18 de
novembro de 1966, e seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n.s 61.324,
de 11 de setembro de 1967, e tendo
em vista o que consta do Processo
~~-600.882-75,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica atribuída à Comissão
Executora do Projeto Radambraail,
vinculada ao Departamento Nacional
da Produção Mineral - DNPM, do
Ministério das Minas e Energia, a
responsabilidade do mapeamento integrado dos recursos naturais do território nacional, a partir da interpretação de imagens de radar, de informações de outros sensores e tra-.
balhos de campo, de áreas situadas

ATOS
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nas regiões nordeste, sudeste, sul e
centro-oeste, pelo prazo de 5 (cinco)
anos.
Art. 2.° Fica autorizada a empresa
Aero Bervíce Corporation, norte-americana, a participar de atividades de
aerolevant.amento,
necessárias
ao
cumprimento da atribuição de que
trata o artigo anterior, pelo prazo
de 2 (dois) anos, com o Departamento Nacional da Produção Mineral,
através da Comissão Executora do
Projeto Radambrasil, nas áreas abaixo descritas, que totalizam aproximadamente 3.700.000 Km2, compreendídas em uma poligonal mista irregular, CUjos contornos sul e oeste
coincidem com a fronteira do Brasil
com o Uruguai, o Paraguai, a Argentina e a Bolívia e a norte e leste
definido pelos vértices que possuem
as seguintes coordenadas:
I - Area situada nas regiões sudeste, sul e centro-oeste, compreendida em uma poligonal mista irregular, cujos lados sul e oeste coincidem
com a fronteira do Brasil com o Uruguar, Argentina, Paraguai e Bolívia
e a norte e leste definido pelos vértices que possuem as seguintes coordenadas: 11° 00' 00" (onze graus, zero
mmutos, zero segundos) sul ê .•.
659 16' 00" (sessenta e cinco graus,
dezesseis minutos, zero
segundos)
oe~te; 11<> 00' 00" (onze graus, zero
mmutos, zero segundos) sul e ...
58° 30' 00" (cinquenta e oito graus
trinta minutos, zero segundas) oeste;
10° 00' 00" (dez graus, zero minutos.
zero segundos) sul e 58° 30' 00" (clnquenta e oito graus, trinta minutos,
zero
segundos) oeste; 10° 00' 00"
(dez graus, zero minutos, zero segun-.
dos) sul e 54° 00' 00" (cinquenta e
quatro graus, zero minutos, zero segundos)
oeste; 09° 00' 00" (nove
graus, zero minutos, zero segundos)
sul e 54° 00' 00" (cinquenta e quatro
graus, zero minutos, zero segundos)
oeste; 09° 00' 00" (nove- graus, zero
minutos, zero segundos) sul e .....
48° 00'. 00" (quarenta e oito graus,
zero mtnutos, zero segundos) oeste;
10° 00' 00" (dez graus, zero minutos,
zero segundos) sul e 48° 00' 00" (quarenta e oito graus, zero minutos, zero
segundos)
oeste; 10° 00' '10" (dez
graus, zero minutos, zero segundos i
sul e 46° 30' 00" (quarenta e seis
graus, trinta minutos, zero segundas)
0e:ste; 11° 00' 00" (onze graus, zero
minutos, zero segundos) sul e .....
46° 30' 00" (quarenta e seís graus
trinta minutos, zero segundos) oeste;
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11° DO' 00" (onze graus, zero minutos, zero segundos) sul e 42° 00' 00"
(quarenta e dois graus, zero minutos,
zero segundos) oeste; 16° 00' no" (dezesseis graus, zero minutos, zero segundos) sul e 42° 00' 00" (quarenta
e dois graus, zero minutos, zero segundos) oeste; 16° 00' 00" (dezesseis
graus, zero minutos, zero segundos)
sul e 459 00' 00" (quarenta e
cinco graus, zero minutos, ZEW segundos)
oeste; 20° 00' 00" (vinte
graus, zero minutos, zero segundos)
sul e 45° 00' 00" (quarenta e cinco
graus, zero minutos, zero segundos)
oeste, 20° 00' 00" (vinte graus, zero
minutos, zero segundos) sul e ..... _
43° 3D' 00" (quarenta e três graus
trinta minutos, zero segundos) oeste;
21~ 00' 00" (vinte e um graus, zero
mmutos, zero segundos) sul e
.
43° 3D' 00" (quarenta e três graus
trinta minutos, zero segundos) ceste;
21~ 00' 00" (vinte e um graus, zero
mínutos, zero segundos) sul e
.
42° 00' .00" (quarenta e dois graus,
zero minutos, zero segundos) oeste;
20° 00' 00" (vinte graus, zero minutos,
zero segundos) sul e 42° 00' 00"
(quarenta e dois graus, zero minutos,
zero segundos) oeste; 20° 00' 00" (vínte graus, zero minutos, zero segundos) sul e 40° 30' 00" (quarenta
graus, trinta minutos, zero segundos)
graus,
oeste; ~8° 00' 00" (dezoito
zero minutos, zero segundos) sul e
409 30' 00" (quarenta graus, trinta
minutos, zero segundos) oeste; '"
18° 00' 00" (dezoito graus, zero minutos, zero segundos) sul e 39° DO' 00"
(trinta e nove graus, zero minutos,
zero segundos) oeste; 21° 00' 00"
(vinte e um graus, zero minutos. zero
segundos) sul e 39° 00' 00" (trmta
e nove graus, zero minutos. zero segundos) oeste: 21° 00' 00" (vinte e
um graus, zero minutos, zero segundos) sul e 40° 3' 00" (quarenta graus,
trinta minutos, zero segundos) oeste'
239 00' 00" (Vinte e três graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
40° 30' 00" (quarenta graus, trinta
minutos, zero segundos) oeste; ..... _
230 00' 00" (vinte e três graus, zero
minutos, zero segundos) sul e .....
43° 30' 00" (quarenta e três graus.
trinta minutos, zero segundos) oeste;
24° 00' 00" (vinte e quatro graus.
zero minutos, zero segundos) sul e
43° 30' 00" (quarenta e três graus,
trinta minutos, zero segundos) oeste;
24° 00'. 00" (vinte e quatro graus,
zero minutos, zero segundos) sul e '"
46<> 30' 00" (quarenta e seís graus,
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trinta minutos, zero segundos) oeste:

26° 00' 00" (vinte e seis graus, zero

minutos, zero segundos) sul.e
.
(quarenta e seis graus.
trinta minutos, zero segundos) oeste;
26° 00' 00" (vinte e seis graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
48° 00' 00" (quarenta e oito graus.
zero minutos, zero segundos) oeste;
29° 00' 00" (vinte e nove graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
48° 00' 00"- (quarenta e oito graus.
zero minutos, zero segundos) oeste:
29° 00' 00" (vinte e nove graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
49° 30' 00" (quarenta e nove graus.
trinta minutos, zero segundos); oeste:
32° 00' 00" (trinta e dois graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
49° 30' 00" (quarenta e nove graus.
trinta minutos, zero segundos) oeste;
32° 00' 00" (trinta e dois graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
51° ao' 00" (oínquenta e um graus,
zero minutos, zero segundos) oeste;
33° 00' 00" (trinta e três graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
51° 00' 00" (cínquenta e um graus,
zero minutos, zero segundos) oeste;
33° DO' 00" (trinta e três graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
529 30' 00" (cínquenta e dois graus,
trinta minutos, zero segundos) oeste:
34° 00' 00" (trinta e quatro graus,
zero minutos, zero segundos) sul e
52° 30' 00" (emquenta e dois graus,
trinta minutos, zero segundos) oeste;
34° 00' 00" (trinta e quatro graus,
zero minutos, zero segundos) sul e
549 00' 00" (oínqnenta e quatro graus,
zaro minutos, zero segundos), oeste.
II - Area situada na região nordeste compreendida na poligonal cujos
vértices possuem as seguintes coordenadas: 02° 00' 00" (dois graus, zero
minutos, zero segundos) sul e
.
40° 3D' 00" (quarenta graus, trinta
minutos, zero segundos) oeste;
.
10° 00' 00" (dez graus, zero minutos,
zero segundas) sul e 409 30' 00" (quarenta graus, trinta minutos, zero segundos) oeste; 10° 00' 00" (dez graus,
zero minutos, zero segundos) sul e
39° DO' 00" (trinta e nove graus, zero
minutos, zero segundos) oeste;
.
14° 00' 00" (quatorze graus, zero minutos, zero segundos) sul e 39° 00' 00"
(trinta e nove graus, zero minutos,
zero segundos) oeste; 14° 00' 00"
(quatorze graus, zero minutos, zero
segundo) sul e 37° 30' 00" (trinta e
sete graus, trinta minutos, zero segundos) oeste; 12° ao' 00" (doze graus,
zero minutos. zero segundos) sul e
37° 30' 00" (trinta e sete graus, trln46° 30' 00"

ta minutos, zero segundos) oeste ...
12° ao' 00" (doze graus, zero minutos, zero segundos) sul e 36° ::;0' 00"
(trinta e seis graus, zero minutos e
zero segundos) oeste; 10° 00' 00"
(dez graus, zero minutos, zero segundos) sul e 36° 00' 00" (trinta e seis
graus, zero minutos, zero segundos)
oeste; 10° 00' 00" (dez graus, zero minutos, zero segundos) sul e
34° 30' 00" (trinta e quatro graus,
trinta minutos, zero segundos) oeste;
05° 00' 00" (cinco graus, zero minutos, zero segundos) sul e 34° 30' 00"
(trinta e quatro graus, trinta minutos, zero segundos) oeste; 05° 00' 00"
(cinco graus, zero minutos, sere segundos) sul e 36° ao' 00" (trinta e
seis graus, zero minutos, zero segundos) oeste; 04° 00' 00" (quatro graus.
zero minutos, zero segundos! sul e
36° 00' 00" (trinta e seis graus, zero minutos, zero segundos) oeste; 4° ao' 00"
(quatro graus, zero minutos, zero segundos) sul e 37° 30' 00" (trinta e sete graus, trinta minutos, zero segundos) oeste; 03° 00' 00" (três graus.
zero minutos, zero segundos) sul e
37° 30' 00" (trinta e sete graus.
trinta minutos, zero segundos) oeste;
03° ao' 00" (três graus, zero mtnutcs,
zero segundos) sul e 39° 00' 00" (trinta e nove graus, zero minutos, zero segundos) oeste; 02° 00' 00" (dois graus,
zero minutos, zero segundos) sul e
39° ao' 00" (trinta e nove graus, zero
minutos, zero segundos) oeste.
Art. 3.° Será concedida admissão
temporária nos termos do Decretolei n.v 37, de 18 de novembro de 1966,
ao material e equipamento pertencentes à empresa mencionada no artigo
anterior.
Art. 4,° Será dispensado tratamento especial e prioritário, nos termos
do Decreto n." 61.324, de 11 de setembro de 1967, à bagagem dos técnicos a serviço da empresa referida
no artigo 2.° deste Decreto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

154.° da

29 de julho de 1975;
Independência e 87.° da

República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Shigeaki oeu
Antonio Jorqe Cotrea

ATOS

DECRETO

NI? 76.041 JULHO DE 1975

DE

29

DE

Altera o artigo 50 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n'? 30.776, de
23 de abril de 1952.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. to O artigo 50 do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.776,
de 23 de abril de 1952, passa a ter a
sagulnte redação:
"Art. 50.
As promoções na Reserva até o posto de Capitão, mclusíve, são da alçada do Ministra da
Aeronáutica (Portaria) e as dos demais postos, da competência do "Presidente da Repúblíca.."
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N9 76.042 JULHO DE 1975

DE
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29

DE

Autoriza
o registro, em nome âa
União Federal, do imóvel que mencacxe, situcuio em Terezina, Estado
do Piaui.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 29, item I, da Lei no 5.972, de
11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do imóvel (terreno e prédios) situados na
Avenida Presidente Vargas, na cidade
de 'I'erezina, Estado do Piauí, ocupado nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição, por unidade do
Ministério do Exército. cujo terreno
tem as seguintes dimensões e confrontações: pela frente mede 183,OOn:,
onde se limita com a série norte da
Avenida Presidente Vargas; pela esquerda mede 535,00m, onde se limita
com a série poente da Avenida Professor José Amável; pela direita mede

530,00m, onde se limita com terrena
do patrimônio municipal e pelos fundos mede 108,00m, tendo por limite
terreno do patrimônio municipal, perfazendo a área de 77. 115,OOm2
(setenta e sete mil, cento e quinze metros quadrados), de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 0768-55.277, de 1971.
Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo 1Q pertence à 1lJ. Circunscrtção do
Registro de Imóveis da Comarca de Teresina. Estado do PiaUÍ.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO

NQ 76.043 JULHO DE 1975

DE ~9 l!E

Declara cesscçdo de privilégíos, oator-:
ga ccncessec à centrais Blétricà âe
Santa Catarina S. A. - CELE8C
no Município de Concórdia, Estaàó
de Santa Catarina, revoga Decreto
e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constdtuíção,
nos termos do artigo 150 do Código
de Aguas, e tendo em vista o
consta do Processo MME 700.J94:70,

aue

DECRETA:

Art. 1ÇJ Fica declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139 § io coCódigo de .éguas, da exploração dos
serviços de energia elétrica de que
eram titulares Bruno Barison e a
Energia, Indústria e Comércio Ltda.,
de acordo com declarações de Usmas
Termoelétricas apresentadas, respectivamente, nos Processos n.ss D'Ag . . .
3.298/52 e D'Ag. 2.570/40, com relação ao distrito de Volta Grande, pertencente ao Municipio de Concórdia,
Estado de Santa Catarina, e à Sede
daquele Município,
Art. 2Ç1 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Santa Catarina S. A. CELESC concessão para distribuir
energia elétrica no Município de Concórdia, no Estado de Santa Catari-

na.
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Art. 39 Fica a concessionária autorizada a estabelecer os sistemas de
transmissão e distribuição constantes
dos projetos aprovados e obrigada a
cumprir

o

disposto no Código de

Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta)
anos.

Parágrafo único - Findo o prazo
da concessão os bens e ínstalaçêes
existentes em função dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 5° A concessionária poderá re.
querer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem
a ser estipuladas, devendo entrar com
o respectivo pedido até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência,
sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da reno-

yação.

Art. 69 Este Decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação, re'Vogado o Decreto nv 46.855, de 15 de
setembro de 1959 e demais disposições

em cou trárío.

Brasília, 29 de julho de HP5;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki U eki

DECRETO N9 76.044 .JULHO DE 1975

DE

29

DE

Declara de u-tilidade pública, para fins
de desapropriação
em
ttnior da
Companhia Vale do Rio Doce, (Írea
de terra situada no Município de
Ltabira, Estado €le Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item In. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
59, letra t, e artigo 69 do Decreto-lei
no 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956,
DECRETA:

Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
em favor da Companhia Vale do Rio
Doce, uma área de terra de propriedade de particulares necessária
construção de obras complementares
á

às atividades de mineração do Projeto Conceição, resultante da exploração da Mina de Conceição, área
essa situada no Munícipio de Itabira,
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A área referida no artigo
anterior, com aproximadamente ....
37.379.000 metros quadrados, é representada por uma poligonal, compreendida em um quadrilátero CUjos vértices têm as seguintes coordenadas
geográficas:
U)
latitude de 19930'OO"s a
.
19,/42'00"s
b) longitude de 43912'30"wg a ....
43920'OO"wg
Art. 39 A área a que se refere este
Decreto, compreendida por uma poligonal fechada, tem as seguintes coordenadas:
c.
O
69.200
55.640
C.
1
68.800
56.540
C.
2
64.160
54.680
C.
3
62.560
55.340
C.
4
61.540
56.040
C.
5
60.840
56.760
C.
6
61.140
59.140
C.
7
63.800
60.920
C.
8
64.700
60.200
C.
9
59.:::00
65.100
C.
10
63.300
58.500
C.
11
64.000
56.540
C.
12
65.100
57.400
C.
13
67.300
57.000
C.
14
67.300
57.900
C.
15
68.800
58A60
C.
16
67.800
59.100
D.
15
67.520
59.700
D.
14
67.900
59.540
D.
13
68.700
59.660
D.
12
68.900
60.300
D.
11
68.900
60.700
D.
10
69.100
61.200
D.
9
69.560
61. 580
D.
8
70.020
60.200
D.
7
70.800
59.940
D.
6
71.100
60.5ÔO
D.
5
72.380
60.280
D.
4
72.380
58.900
D.
3
72.000
58.240
2
D.
70.500
56.760
D.
1
70.500
56.200
D.
O
69.720
55.600
69.200
C.
O
55.640

Parágrafo único.
As coordenadas
anteriormente indicadas são referentes ao sistema em que o RN-124, quota 580,574 do CNGE, cravado no 29
degrau da escadaria da Matriz de
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João Monlevade, na cidade de João
Monlevade, tem como coordenadas:
X
Y

= 82.700
= 39.800

onde o eixo YY é paralelo à díreçà o
norte-sul.
Art. 49 Nos termos do artigo 15
do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei uc
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação a que se refere este Decreto é declarada de caráter urgente,
devendo a Companhia Vale do Rio
Doce promovê-la em seu próprio nome e com seus recursos exclusivos.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki
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29

DE

tices têm as seguintes coordenadas
geográficas:
a) latitude de 19930'00"s a
.
19936'00"5
907'30"wg
b) longitude de 43
a .,
43Q13'30"wg
Art. 39 A área a que se refere este
Decreto, compreendida por uma poligonal fechada, tem as seguintes coordenadas:
66.400
E.
o
75.900
68. ISO
74.100
E.
1

E.
E.
E.
E.
E.

E.
E.
E.

E.
E.

E.
E.
E.

F.
F.
F.

F.
F.

Declara de utilidade pública, para, fins
de desapropriação
em
favor da
Companhia Vale do Rio Doce, área
de terra situada no Município de
ttaotro, Estado de Minas Gerais.

F.
F.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdtuíçao,
e tendo em vista o disposto no artigo
59, letra f, e artigo 6° do Decrebo-Ieí
nc 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956,

F.
F.
F.

DECRETA:

Art. 19 E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
em favor da Companhia Vale do Rio
Doce, uma área de terra de propriedade de particulares necessária à
construção de uma barragem de contenção de rejeito de minério de ferro, resultante da exploração da Mina
do Cauê, área essa situada no Municipio de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 A área referida no artigo
anterior, com aproximadamente ....
16.810.600 metros quadrados, é representada por uma poligonal, compreendida em um quadrilátero cujos v-ér-

F.

F.
F.

F.
F.

E.

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
14
13
12
11
10
9

8
7
6

5
4
3
2
1
O
O

75.800
76.700
76.400
75.800
75.500
74.700
74.300
72.640
72.760
73.460
74.860
76.360
77.740
78.280
78.200
78.560
78.880
79.400
80.120
79.640
79.120
78.520
78.800
78.500
78.000
77.600
77.600
76.520
75.900

68.340
69.500
69.700
69.100
68.600
68.600
68.800
68.280
69.500
70.000
70.600
70.;)20

70.7ÔO
71.100
71.800
72.600
73.800
73.920
73.280
72.760
72.540
71.680
71.400
70.700
70.240
69.500
66.200
66.760
66.400

Parágrafo único.
As coordenadas
anteriormente indicadas são referentes ao sistema em que o RN-124,
quota 580,574 do CNGE, cravado no
29 degrau da escadaria da Matriz de
João Monlevade, na cidade de João
Monlevade, tem como coordenadas:
X = 82.700
Y = 39.300

onde o eixo YY é paralelo à direção
norte-sul
Art. 49 Nos termos do artigo 15
do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nv ..
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação a que se refere este D~
ereto é declarada de caráter urgente, devendo a Companhia Vale do Rio
DOce promovê-la em seu próprio nome e com seus recursos exclusivos.
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Art. 59 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigea7ci UeU
DECRETO

N.O

76.046 -

DE

29

DE

JULHO DE 1975

Declara de utilidade pública e interees~ social, para fins de desapropriaçao pelo Departamento Nacional de
9 br as Contra as. Secas (DNOC3),
area de terra sitiuuia nos MUnlcípios de Jucurutu, Jansiuie, Parau
São Rafael. Santana do Matus'
Ipanguaçu,
Açu, Afonso Bezerra'
Cornaubaie, Alto ROdrigues e Pen·~
âencia, no Estado do Rio Grande do
Norte.

.0 Presidente da República,
rasando das atribuições que lhe conrere o artigo 81, item lII, da Constatuíçâo, nos termos do Decreto-ler número 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei número 2.786, de 21
de maio de 1956 e na conformidade
do artigo 4. 0 da Lei número 4.503, de
29 de dezembro de 1964,
DECRETA

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
(D.N.O.C.S.), uma área de terra titulada a diversos particulares, com
158.476,84 ha.. (cento e cinqüenta e
oito mil, quatrocentos e setenta e seis
hectares e oitenta e quatro ares),
.aproxímadamente, dos quais 67.036
ha . (sessenta e sete mil e trinta e
seis hectares) serão abrangidos pela
bacia hidráulica e faixa seca do açude público "Eng. Armando Ribeiro
Gonçalves", situada nos Munícímos de
Jucurutu, .Ianduis. Parau, São Rafael,
Santana do Matos, Ipanguaçu e Açu, e
91.440,84 (noventa e um mil, quatrocentos e quarenta hectares e oitenta
e quatro ares) abrangidos pelo projeto de irrigação "Baixo Açu", situado nos Munícípíos de Açu, Ipanguaçu,
Afonso Bezerra, Carnaubaís, Alto Rodrigu-es e Pendência, todos no Estado
do Rio Grande do Norte, assim descrita nas plantas constantes do Preces-

EXECUTIVO

so número 11. 863-MI-75, devidamente
rubricadas pelo Secretário G2mI c10
Ministério do Interior: - a área de
terras a ser desapropriada tem o seu
início no ponto 1 de coordenadas geográficas com latitude de 59 14' 30" e
longitude de 36" 43' 00" situado ao
Norte da cidade de Pendência a uma
distância de 2,50 km; deste ponto toma o azámuth de 180.° 00' e segue a
distância de 8,25 km. até encontrar o
ponto 2 com latitude de 5° 19' 00" e
longitude de 36° 43' 00" situado a
6,00 km . do Sul da cidade de Pendência; deste ponto toma o aaimuth de
270.° 00' e segue a distância dê 6,10
km. até encontrar o ponto 3 com
latitude de 59 19' 00" e longitude de
36.° 46' 30", situado a 3,50 km a Sudeste da cidade de Alto do Rodrigues
deste ponto toma o azímuth à..3 ....
180.° 00' e segue a distância de 24,00
km até encontrar o ponto 4 com .etitude de 5.° 32' 00" e longitude de
36° 46' 30" situado a 9,80 km a Sudoeste da cidade de Ipanguaçu: deste
ponte toma o aaímuth de 270.° e segue a distância de 4,60 km até encontrar o ponto 5 com latitude de 5°32'00"
e longitude de 369 49' 00" situado a
6,00 km a Sudoeste da cidade de
Ipanguaçu; deste ponto toma o aalmuth de 180.° 00" e segue a dlstâncía
de 16,60 km até encontrar o ponto 6
com a latitude de 59 40' 00" e longitude de 36" 47,00" situado a 10,00 km ao
ao Sul da BR-304; deste ponto toma
o azimuth de 90.° e segue a dístãncía
de 3,60 km até encontrar o ponto 7
com latitude de 5.° 40' 00" e Iongitude de 36" 47'00" situado a 10,00km ao
Norte do cruzamento da Estrada de
Ferro Sampaio Correia com o rio
Caraú: deste ponto toma o aaímuth
de 180.° e segue a distância de 7,35
km até encontrar o ponto 8 com la.,
titude de 5.° 45' 00" e longttuôe de
36.° 47' 00" situado a cerca de 3,00
km a Nordeste do cruzamento da Estrada de Feno Sampaio Correía com
o Rio Caraú ; deste ponto toma o aaimuth de 90.° 00' e segue a distância
de 7,10 km até encontrar o ponto 9
com a latitude de 5°45'00" e longitude
de 36.° 43' situado a 10,00 km ao IJcste do cruzamento da Estrada de PerTO Sampaio Correia com o rio Caraú ;
deste ponto toma o azimuth de
180.° 00' e segue a distância de 9,25
km até encontrar o ponto 10 com Iatdtude de 5.° 50' 00" e longitude de
36° 43' 00" situado a 1,60 km ao Sul
do rio Oaraú: deste ponto toma o
azimuth de 270.0 00' e segue a dístãn-
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da de 11,60 km até encontrar o ponto
11 com latitude de 5.° 50' 00" e íongrtude de 36°50'00" situado a 12,00 km
ao Sudeste da cidade de São Rafael ;
deste ponto toma o aaimuth de
180° 00' e segue a distância de 5,55 km
até encontrar o ponto 12 com Iatrtude de 5.° 53' 00" e longitude de .. ""
36.° 50' 00" situado a 15,00 km a Sudeste de cidade de São Rafael; deste
ponto toma o azimuth de 270." e segue a distância de 8,30 km até enccntrar o ponto 13 com latitude de ....
5.° 53' 00" e longitude de 36.° 54' 00"
situado a 2,00 km ao Leste da Rodovia
RN -14; deste ponto toma o azimuth
de 180.° 00' e segue a distância de ..
12,00 km até encontrar o pomo 14 com
latitude de 50 59' 30" e longitude de
36.0 54' 00" situado a 5,00 km ao leste
do cruzamento da RN - 11 com a RN
- 14; deste ponto toma o azímuth de
270.° 00' e segue a distância de 7,90
km até encontrar o ponto 15 -om latitude de 5.° 59' 30" e Iongítude de
36.0 58' 30" situado a 3,00 km a Oeste
do cruzamento da RN - 11 com a RN
14; deste ponto toma o azimutu de
180.° 00' e segue a distância de 7,00
km até encontrar o ponto 16 com
latitude de 6.° 03' 00" e longitude de
36.° 58' 30" situado a 6,00 km "" Sudeste da cidade de Jucurutu: deste
ponto toma o azimuth de 270.° 00' e
segue a distância de 6,40 km até encontrar o ponto 17 com latitude de
6.0 03 00" e longitude de 37.° 01' 30"
situado a 2,50 km a Sudoeste da cidade de Jucurutu; deste ponto toma
o azimuth de 180.° DO' e segue a distância de 5,10 km até encontrar o
ponto 18 com latitude de 6.° l.>Fj' 00'
e longitude de 37° 01' 30" situado a
7,5G km a Sudoeste da cidade de .Jucurutu; deste ponto toma o -czimuth
de 270.° 00' e segue a dístància de
3,90 km até encontrar o ponto 19 com
latitude de 6.° 06' 00" e longitude de
37.0 03' 30" situado a 9,00 km a Sudoeste de cidade de Jucurutu: deste
ponto toma o azimuth de 180." 00' e
segue a distância de 5,50 km até encontrar o ponto 20 com latitude de
6.° 08' 30" e longitude de 37.° 03' 30"
situado a 15,00 km a Sudoeste da {'Ídade de Jucurutu; deste ponto toma
o azlmuth de 270.° 00' e segue a õ:stância de 7.00 km até encontrar o
ponto 21 com latitude de 61? 08' 30" e
longitude de 37.0 07' 00" situado a
18,00 km a Sudoeste da cidade de .rncurutu; deste ponto toma o azimuth
de 0.° 00' e segue a distância de 8,95
km até encontrar o ponto 22 com latitude de 6.° 04' 00" e longitude de
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379 07' 00" situado a 13,00km a Sudoeste da cidade Jucurutu; deste ponto
toma o azimuth de 909 00" e segue a
distância de 5,80 km até encontrar o
ponto 23 com latitude de 6'" 04' 00" e
longitude de 379 04' 30" situada a 7,00
km a Sudoeste da cidade de Jucurutu:
deste ponto toma o aaímuth de O." 00'
e segue a distância de 10,10 km até
encontrar o ponto 24 com .latitude de
de 5.° 59' 00" e longitude de
37.0 04' 30" situado a 9,00 km a No~
roeste da cidade de .Jucurutu; deste
ponto toma o azimuth de 90.° 00' e segue a distância de 5,50 km até atingir o ponto 25 com latitude ce ....
5.° 59' 00" e longitude de 37.0 01' 00"
situado a 6,00 km ao Norte da cidade
de Jucurutu; deste ponto toma o aaimuth de 0.° 00' e segue a crístâncía
de 14,90 km até atingir o ponto ~'6
com latitude de 50 51' 30" e longitude
de 37.° OI' 00" situado a 21,00 km ao
Norte da cidade de Jucurutu: deste
ponto toma o azimuth de 90.0 00' e
segue a distância de 7,35 km até atingir o ponto 27 com latitude de
...
5.0 51' 30" e longitude de 36.0 57' 30"
situado a 7,00 km a Sudoeste da cidade de São Rafael; deste ponto toma
o azimuth de 0.0 00' e segue a dlstânda de 25,45 km até atingir o ponto 28
com latitude de 5° 37' 00" e longitude
de 36.° 57' 30" situado a 7,00 km a
Sudoeste da cidade de
Açu; deste
ponto toma o azímuth de 901? 00 e segue a distância de 3.60 km até atingir
o ponto 29 com latitude de 5.° 37' OÜ"
e longitude de 36.° 55' 30" situado a
5,00 km a Sudoeste da cidade de Açu;
deste ponto toma o azimuth -te 0.° 00'
e segue a distância de 22,85 em até
atingir o ponto 30 com latitude de ..
5.° 24' 30" e longitude de 36.0 55' 30"
situado a 13,00 km a Nordeste da cidade de Ipanguaçu; deste ponto toma
o azimuth de 90.° 00' e segue a distância de 3,45 km até atingir o ponto
31 com latitude de 5° 24' 30" e longitude de 36.0 53' 30" situado a 10.00
km a Noroeste da cidade de Ipanguaçu; deste ponto toma o azirnuth de
0.0 00' e segue a distância de 18.55 km
até atingir o ponto 32 com latitude
de 50 14' 30" e longitude de 360 53'
30" situado a 13,00 .km a Noroeste da
cidade de Carnaubaís: deste ponte tom", o azimuth de 90.° 00' e segue a
distância de 19,25 km até atmztr O
ponto 1; inicial do polígono com latitude de 5.° 14' 30" e longitude de .•
360 43' 00" situado a 2,50 km ao Nor_
te da cidade de Pendência. estando
assim fechado o polígono cuia área.
total é de 159.574 ha. (cento e cin-
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quenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro hectares).
Parágrafo único.

Ficam

CXr:iUld~1S,

do polígono descrito neste artigo, às
áreas a seguir discriminadas; terras
do domínio da União, correspondentes
à BR-3ü4, medindo 12,60

ba

(doze

hectares e sessenta ares), e ao Posto
Agropecuário de Ipanguaçu, com 123.09

(cento e vinte e três hectares e nove

ares); faixa de domtnío da Estrada

de Ferro Sampaio Correia, da Rede
Ferroviária Federal S. A.• com 100
ha , (cem hectares); faixa de domíruo

das estradas RN-ll e RN-14. do Estado do Rio Grande do Norte, com
84,00 ha. (oitenta e quatro hectares)
e 679,00 ha. (seiscentos e setenta e
nove hectares), respectivamente; terras de propriedade do DNOCS., cor-

respondentes ao Posto Experimental
de Ipanguaçu, medindo 98,47 ue.. (noventa e oito hectares e quarenta e
sete ares).

Art. 2.0 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar, com recursos que lhe sejam destinados para
realização do Programa de Irrrgaçáo
do Nordeste, a desapropriação de que
trata este Decreto.
_Art. 3.0 O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de conformidade com o artigo 15, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações da Lei numero 2.786, de 21 de maio -íe 1956.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Maurício Rangel Reis
DECRETO N9 76.047 JULHO DE 1975

DE 29 DE

Altera o artigo 29 do Decreto n° ..
63.954, de 31 de dezembro de 19ü8,
que criou o Comando Naval de Brasília.

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

DECRETA:

Art. 11l O artigo 29 do Decreto
nc 63.954, de 31 de dezembro de 1968,
que criou o Comando Naval de Brasília, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 29 O Comando Naval de
Brasília será exercido por um Oficial-General do Corpo da Armada. o qual ficará subordinado diretamente ao Comandante de
Operações Navais."
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 19';"5;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

DECRETO N,O 76.048
JULHO DE

DE

29

DE

1975

Altera dispositivo do Regulamento
para o Comando Naval de Brasilia
aprovado pelo Decreto n9 63.980 de.
13 de janeiro de 1969.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O artigo 39 do Regulamento para o Comando Naval de Brasüia,
aprovado pelo Decreto nv 63.980, de
13 de janeiro de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 39 O CNB é subordinado
diretamente ao Comandante de
Operações Navais."
Art. 2.° Este Decreto entra
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 19':5:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

105

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N9 76.049 -

DE 29 DE JULHO DE 1975

AMe a Encargos Gerais da UniCw o crédito suplementar de
.
eIS 300.000.000,00 para retcrço d-e dotação consignada no -nçevte Or-

çamento,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
e d- autorização contida no artigo 6Q da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DEl8RET.A :

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Crs 300.000.000,00 <.tlezentos milhões de cruzeiros), para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, e.
saber:
Cr$I,OO
2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da
Presidência da

República
2802.03090313.062 ~- Fmancramentc de projetos Prioritários
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação

Especial .
300.000.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotaçao consgnada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$l,OO
3900 -

RESERVA DE CONTINGE:NCIA

3900.99999999.989
3.2.6.ú -- Reserva de Conting.ência
300.JOO.ÚQO
Art. 3Q uste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de julho de 1975; :540 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

MaNo Henrique Simonse?~
Joav Paulo Cios Rets v euoso

DECRETO N9 76.050 -

DE

30

DE

JULHO

DE

1975

Dispõe sobre enciuuirasneniu e reclassificação de cargos integrantes do
çnooro ae Pessoal do Mi.nistério da Saúde.

o Presíder.te da República,
usando das at.nbuiçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, E. tendo em vista o disposto nas Leis nes 3.780, de 12 de julho
de 1.960, nv 4.tJ69. de 11 de junho de 1962, nc 4.345, de 29 de junho de
1964-, 119 .t.72::'. de 9 de julho de 1965, e Decreto-lei no 299, de 28 de
fevereiro ne 1967, e o que consta do Processo nc 5.444, de 1974, do Departamento é.dminíctratívo do Serviço Público,
DECl\EIA:

Art. P Fica alterado, na "forma da relação nominal anexa, o cnnuadramento dos cargos, funções e empregos do Quadro de Pessoal do ~.n
ní.sterro da Saúde, aprovado pelos Decretos nss 55.276, de 22 de dezembro
de 19ô4~ ôb 8&5, de 19 de dezembro de 1969; 65.975, de 29 de dezembro
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de 1969; 71.973, de 21 de março de 1973; 73.775, de 8 de março de 1974;
64.408. de ~5 de abril de 1969; 65.974, de 29 de dezembro de 1969; 68.744;
de 15 dE'- junho de 1971, e 70.77ft de 29 de junho de 1972.
~ 19 Em deeorrêncía do disposto neste artigo, ficam revistos os quantitativos das classes e séries de classes abrangidas, registradas nos anexos,
aprovados o-los diplomas mencionados.
~ 29 A par GIl' de 29 de junho de 1964. os cargos constantes do anexo
relativo ar- Quaclro de Pessoa. ~ Parte Especial - a que se refere o Deereto nc 65.974. de 29 de dezembro de 1969, mantidos os respectivos ocupanteso ficam reolassíflcados. de acordo com o disposto nos artívos 9° e 43
de, Lei nc 4.345. de 26 de junhc de 1964: os de Médico, TC-801.17-A. e
Médico oanitarlsta TC.-30S.17-A, no nível 21-A.
iut l.0
Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste DE:-

etc vigoram:
'
a) a partdr de 19 de julho de 1960, para o pessoal abrangido pelo artigo 19 da LeI p? S 780. de 12 de julho de 1960;
b\ a partir de 15 de junho de 1962, para os amparados pela Lei nc
4. C69, de 11 de junho de 1962;
C) a partir de 111 de junho de 1964. para os beneficiados pelo artigo
99 da L-:i n? 4,345. de 26 de junho de 1964; e
d) a partir de 28 de fevereiro de 1957. para os beneficiados pelo Deereto-lei nc ~9S, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 3ç Ficam reclassiftcados, na série de classes de Pesquisador em
Zoclogta, Códíg c TC-lS01.20-A, a partir de 14 de julho de 1965, Gutemberg
de Carvalho e Adernar de Melo Freire, atuais ocupantes do cargo de ZOólogo, Codigc TS-4.0S.1!J-A, relacionados nos Decretos nos 65.895, da 19
de dezembrc .:l.; 1969, e 70.776, de 29 de junho de 1972, respectivamente.
Cl

A).'t.. 4~ Frca alterado o Decreto nc 73.856, de 14 de março de 1971:,
que dispõe sobre a fusão de Partes do Quadro de Pessoal do Ministério
da Saúde, para incluir as retificações de enquadramento a que se refere
este Deci eco
Art. 5° Os enouadramentos. alterações de enquadramento e reclassíffcnçõcs constantes deste Decreto não homologam situações funcionais que,
em virtude dr denúncia, sindicância ou inquérito administrativo, vennam
a 361 consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas
....Igentcs ap'Icáveís.. à espécie.
A,.t Sf' O Departamento de Pessoal do Ministério da Saúde expaditá
aos scrvroorcs abrangídcs per este Decreto atos declaratórios da respectiva
sltuaçác funcional, com observância do disposto no artigo 99 üa Emenda
Constitucional n» 1, de 17 de outubro de 1969.

Art. 'jl? ,% despesas decorrentes da execução deste Decreto serão atendldaa pelas dotações orcamentárías próprias do Ministério da Saúde.
Art 89 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas -:t;; disposições em contrário.
Brasiha, 30 de julhc de 1975; 1549 da Independência e 879 de
Rcpubhca..
ERNESTO

GEISEL

vanüo de. Almeida Machado

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.
de 19 de agosto de 1975.
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30

IJ2;

Autoriza a cessão, sob o regime de arrendamento, do terreno que menciona, situado no Município de Recite, Estado de Pernambuco.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constttuíçâo,
e tendo em vista o disposto no artigo H' do Decreto-lei nv 178, de 16 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover
a cessão, sob o regime de arrenda.
menta, à PETRQBRAS Distribuidora
S.A., do tarreno de acrescidas de
marinha com a área de 12.320,00m2
(doze mil, trezentos e vinte metros
quadrados), situado no Cais do Apolo, em Recife, Estado de PernamLuco,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc
.
0768-61.378, de 1973.

Art. 29 O terreno a que se refere
o artigo 19 se destina à construção de
um posto de abastecimento de veículos
automotores, incluindo uma lanchonete turística e a urbanização Integrada
das áreas adjacentes, dentro do prazo
de 2 (dois) anos, a contar da data
da assinatura do contrato de cessão,
Que será lavrado em livro próprio do
Serviço do Patrimônio da União.
Art. 39 O arrendamento será 'Pelo
prazo de 10 (dez) anos, a contar da
data da assinatura do referido c-uitrato, mediante o pagamento de aluguel mensal que será atualizado
anualmente, de acordo com avaliação
a ser realizado pelo Serviço do Patrimônio da União.
Art. 49 A cessionária se obrigará
a restituir o terreno e benfeitorias
existentes, ao término do arrendamenta, independentemente de notiticação e sem direito a qualquer indenização inclusive quanto ao fundo de
comércio.
_ Art. 5.0 A cessão se tornará nula,
índependentemente de ato espc-áal,
~ern direito a qualquer
indenização,
ínclusive por benfeitorias realizadas,

se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no artigo 29 deste Decrete
ou, ainda, se ocorrer Inadímplemcnto
de cláusula contratual.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 30 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Shigeaki U eki

DECRETO N9 76.052 JULHO DE 1975

DE

30

DE

Torna sem efeito a disponibilidade e
o
aproveitamento
de
Germano
Francisco dos Reis, servidor do Ministério da Saúde.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo n» 11.623, de 1970, do Ministério da Saúde,
DECRETA:

Art. 19 Ficam sem efeito a disponibilidade em que foi colocado Germano Francisco dos Reis, pela Portaria Ministerial n» 200, de 11 de setembro de 1969, publicada no tncno
Oficial de 23 de setembro de 1959, ~ o
aproveitamento no cargo de Guarda
Sanitário, Código GL-201.5-A, do
Quadro de Pessoal - daquele Ministério, do referido funcionário, posto
em disponibilidade em igual cargo,
efetuado pelo Decreto nv 70.273, de
9 de março de 1972, publicado na
Diário O ticiat de 13 de março de
1972.

Art. 2Ç1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Paulo de Almeida Machado
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DECRETO N." 76.053 - DE 30 DE
JULHO DE 1975
Concede à EZetro São Marco Ltd(l,. o
direito de lavrar minérios de cobre
e chumbo no Município de Adrianó-polis, Estado do Paraná.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Oonstrtulção

e nos termos do artigo 43 do Decretelei D.O 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo

Decreto-lei
de 1967,

D.O

318, de 14 de março

DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Eletro São
Marco Ltda. concessão para tavrai
minérios de cobre e chumbo, em terrenos de sua propriedade. no lugar
denominado Barra do Perau, Distrito e Município de Adríanópolís, Esta-

do do Paraná, numa área de duzentos
e trinta e cinco hectares, setenta e oito ares e setenta e sete centíares ..
(235,787 na.), delimitada por um polígono irregular, que tem um veru'ce
na confluência do Ribeirão do Perau
com o Ribeirão Grande e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: emquenta metros (50 m), leste (E); cem
metros (100 m), norte (N); quatrocentas e vinte e cinco metros (425 »»,
leste (E); cento e vinte metros (120
m), sul (8), quinhentos e vinte metros (520 m), leste (E); cento e cinquenta e quatro metros (154m), sul
(8); trezentos e seis metros (306 m) ,
leste (E); mil cento e setenta metros
(1.170 m) , sul (8); duzentos e setenta e cinco metros (275 m) , oeste (w);
cento e trinta metros (130 mr, SUl •.
(8); cento e setenta e cinco metros
(175 m) , oeste (W); duzentos metros
(200 m), sul (8); noventa e cinco
metros (95m), leste (E); setenta metros (70m), sul (8); cento e oitenta
metros (180 m), leste (E); duzentos e
trinta metros (230 m), sul (8),. duzentos e trinta metros (230 m) leste
(E); quarenta metros (40 m), sul ..
(S); quarenta metros (40 m), leste
(E); quinhentos e cinquenta metros
(550 m) , sul (8); cento e noventa e
cinco metros (195 m), oeste (W); cento e trinta e oíto metros (138 m) ,
norte (N); cento e quinze metros (115
m), oeste (W); cento e vinte e cinco

EXECUTIVO

metros (125 m), norte (1'-~); cento e·
vinte metros (120 mj, oeste (W); cento e oitenta metros (180 m), norte
(N); trezentos e quinze metros (315
m), oeste (W); cento e cinco metros
(105 m), norte (N); oitenta metros
(80 m), oeste (W); cem metros (100·
mj, norte N); noventa metros (90 m)
oeste (W); oitenta e cinco metros (85
m), norte (N); setenta metros (70:
m), oeste (W); quatrocentos e quaTenta metros (440m), norte (N); cento e trinta metros (130 m), oeste tw) :
duzentos e quarenta e cinco metros.
(245 m), norte (N); cento e vinte metros (120 m) , oeste (W); cento e emquenta metros (150 m) , norte Nj ç cen-.
to e vinte .metros (120 m) , oeste (w);
cento e vinte metros (120 m) , norte
(N); cem metros (100 m), oeste (W)'
duzentos e oitenta metros (280 m):.
norte (~~); cento e cínquenta metros
U50m), oeste (W); quatrocentos metros (400 m), norte (N); duzentos <nove metros (2P9 mi, leste (E); cento
e noventa e seis metros (96m) norte
(N).

'

Parágrafo único. A concessão d;..
que trata este artigo é outorgada me...
diante as condições constantes dos
arts. 44, 47 e suas alíneas e 51 «o código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não BXpressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo. Decreto n.v 51.726, de 19 de tevereiro de 19~3, e da Resolução n." 3,
de ~O de abrtl de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos d~vidos à União, em cumprimento
do dISPOSto no Decreto-lei n.v 1.038
de 21 de outubro de 1969;
,
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que -:B lhe
mcumbern, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artL
gos 65 e 66 do Código de Mineração;

d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos O~~re
tos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.0 As propriedades víaínuas
estão sujeitas às servidões do solo e
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subsolo para fins de lavra, na íorma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

803.141-68),

Brasília, 30 de julho de 1975'
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeala Uelci

inclusive por benfeitorias reallzadas,
se ao terreno vier a ser dada dcstdnação diversa da prevista no artigo
29 deste Decreto ou, ainda, se oc )1"rer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1975;
154'? da Independência e 879 da
República.
GEISEL

ERNESTO

DECRETO

Nl? 76.054 DE
JULHO DE 1975

30

Mário Henrique Simonsen

DE

Autoriza a cessão, sob a forma âe utilização gratuita,
do
terreno que
menciona, situado no Municipio e
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
1i? do Decreto-lei nc 178, de 16 de revereíro de 1967,
DECRETA:

Art. li? Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, da área aproximada de ..
73,00m2 (setenta e três metros quadrados), situada na Avenida Prestes
Maia, esquina da Rua Washington
Luiz, naquela capital, parte do terrena onde foi construido o Edifíciosede do Ministério da Fazenda, Ide. 1tificado pela Avenida Prestes Mall
nc 733, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Minístéíro da Fazenda sob o na
0168-2.928, de 1974.

Art. 29 A área a que se refere o
.artdgo anterior se destina à construção, a cargo da Companhia do Metropolitano de São Paulo, do acesso
Sul-Oeste à Estação Metroviária da
Luz, no prazo de 2 (dois) anos, a con
tal' da data da assinatura do contra-to de cessão, que será lavrado em
livro próprio do Serviço do Patrimô'níc da União,
Art. 3.° O cessionárto se responsabilizará por quaisquer danos que pos.sam OCOrrer ao Edifício-sede do Ministério da Fazenda.
Art. 49 A cessão tornar-se-á nula,
eem direito a qualquer indenização,

DECRETO

Nv 76.055 DE
JULHO DE 1975

30

DE

Regulamenta os artigos 75 a 77 do
Decreto-lei n» 37, de 18-11-t3$ que
dispõem sobre o regime de admissão
temporária.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo Q1, item IlI, da Constituição
e em cumprimento ao disposto 110 artigo 176 do Decreto-lei n.v 37, de 18
de novembro de 1966,
DECRETA;
CAPÍTULO

r

Das disposições gerais

Art. 1.0 Poderá ser concedida, na.
forma e condições deste Decreto, suspensão dos tributos que Incidem sobre
a importação de bens que devam permanecer no pais durante prazo fixado.

Art. 2.° A aplicação do regime de
admíssâo tempor árla ficará sujeita ao
cumprimento das seguintes condicSes
básicas:
I - Garantia de tributos e jtravames devidos, mediante depósito ou
termo de responsabilidade;
II - Utilização dos bens dentro da
prazo fixado e exclusivamente nos fins
previstos;
III - Identificação dos bens.
CAPÍTULO

TI

Dos bens a que se aplica o r ag:me
de admissão temporária

Art. 3.0 A autoridade fiscal poderá
conceder o regime de admissão temporária aos bens destinados:
I - A pesquisas culturais E' cientificas efetuadas por expedições devi-
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damente autorizadas pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e 'I'ecnológico, respectivamente;
II - A exposições artísticas, culturais e científicas;
nI - A exposições e feiras comerciais ou industriais, quando a realízação do certame houver sido autcrtzacta pelo Ministério da Indústria '2
do Comércio;
IV - A espetáculos musicais, teatrais, circenses e semelhantes;
V
A exposições agropecuàrtaa
autorizadas pelo Ministério da Agrtcultura;
VI - A desfiles de modas ou empreendimentos congêneres;
VII - A competições despertavas:
VIII - A servir de modelo industrial, inclusive moldes, matrrzes e
chapas;
IX - A conserto, reparo ou restauração.
Art. 4.° Poder-se-á aplicar também
o regime de admissão temporiria aos
seguintes bens;
I - Veículos de turistas -strangeíros;
II Veículos de brasileiros restdentes no exterior, que ingressem no
pais em caráter cemporarío;
I!I -

Equipamento de Jornanstas

foto~rafos e. cmegraffstaa, vindos ao

Brasil em missão profissional;

IV - Recipientes, envoltóríos n em.
balagens:
V - Aparelhos par teste ou controle;
VI - Animais reprodutores, para
cobertura; com retorno cheia 0'1 com
cria ao pé, no caso de fêmea;
VII - Animais, para serem medicactos, ferrados ou castrados;
VIII Animais, para pastar ou
trabalhar;
IX - Animais, para participar dr
concursos ou exposições;
X - Mostruários de representantes
comerciais;
XI - Amostras com valor comeri
cial;
XII - Material didático ou pedagógico.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II deste artigo, a admissão
temporária de veiculo aéreo ficará sujeita, ainda, ás observâncias das normas fixadas pelo Ministério da Aeronáutica.
Art. 5.° O Ministro da Fazenda flca autorizado a estabelecer term-e, limites e condições para a concessão
ao regime de admissão temporária,
bem como a estender a aplícaçao do
referido regime a outros casos alé.n
dos previstos nos artigos 3.° e 4.", podendo delegar essa competência ao
Secretário da Receita Federas
CAPl:TULO

IH

Da eteuxaçõo do regime
de admissão temporária

Art. 6.° O regime de admissão temporária será efetivado por despacho
da autoridade fiscal, em requerimento no qual o interessado ou seu procurador descreverá a mercadoria, tndicando o nome comercial ou científico, seu valor, quantidade J peso.
classificação na Tarifa Aduaneira do
Brasil, montante dos tributos suspen ..
SOS, bem como o prazo pretendido para a permanência dos bens no país e
a finalidade em que serão utaüzados,
§ 1.° A autoridade fiscal poderá. solicitar outras informações que entender necessárias para a avahaç ãc do
mérito do pedido.
§ 2.° A admissão temporária poderá ser requerida na própria uec.araçâo de Importação, instruída com a
respectiva documentação.
Art. 7.° Quando se tratar de bens
cUJO desembaraço aduaneiro esteja
sujeito à prévia manifestação de outros órgãos da Administração Pública,
a efetivação da admissão temporária
somente se dará após a aattsfacao
desse requisito.
~
CAPíTULO

IV

Do prazo de admissão temporária

Art. 8.° No ato concessivo do regime de admissão temporária, a autoridade fiscal fixará o prazo de pcrmanêncía dos bens no país, que será de
até 1 (um) ano, contado da data de
seu desembaraço aduaneiro.
§ 1.0 - Na fixação do prazo ter-se-á
em conta o provável período de per-

ATOS

manêncía indicado pelo interessado ou
seu procurador.
§ 2. 0 O prazo inicialmente fixado
poderá ser prorrogado:
I ~ Em casos especiais, pela própria autoridade concedente, por perlodo não superior, em seu total, a 2
(dois) anos.
II ~ Em casos excepcionais, pelo
Ministro da Fazenda, por perfcdo, em
seu total, não superior a 5 (cinco)
anos.
§ 3.° ~ Não será aceito o pedido de
prorrogação apresentado depois de
expirado o prazo fixado para a permanência dos bens no pais,
§ 4,0 - Os prazos totais a qUF' se
refere o § 2.° deste artigo contar-se-âo
a partir da data do desembaraço aduaneiro dos bens.
Art. 9,0 O prazo de admissão temporária dos veículos pertencentes a rurístas estrangeiros será igual ao concedido para a permanência, no país,
de seus respectivos propríetáríos ,
Parágrafo único - Poderá. ser concedida prorrogação do prazo a qt.e
se refere este artigo. na mesma medida em que o turista obt.íver a de
sua permanência no país.
CAPíTULO
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V

Da identificação dos bens

Art , lü. Antes do desembaraço
aduaneiro dos bens para os quais for
concedido o regime de admissão temporária, far-se-á sua identificação,
adotando-se, para esse fim, os seguintes meios, conforme o caso:
I - Menção das marcas de fábrica,
números e outras indicações gravadas
ou impressas nos bens;
II - Retirada de amostras;
IIr - Plantas, desenhos, fotografias
e literatura técnica;
IV - Laudos e pareceres técnicos.
Parágrafo único - Na impossibilidade de adoção dos meios referidos nos
incisos r a IV deste artigo, caberá a
aposição de marcas aduaneiras, tais
como sinetes, etiquetas, perfurações,
carimbos em tinta indelével e outras

que assegurem a identificação dos
bens.
CAPÍTULO VI

Das garantias

Art. 11. Para garantia do pagamento dos tributos suspensos e da i)'. ulta prevista no inciso II do artigo 17,
exigir-se-á depósito prévio ou termo
de responsabilidade com fiança.
§ 1.0 A autoridade fiscal poóerá
dispensar a fiança, exigindo apenas o
termo de responsabilidade, quando 136
tratar de:
a) órgão da Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta;
b) pessoa jurídica de direito prlvado, com sede no pais, de comprovada capacidade econômica e notória
idoneidade;
c) bens destinados às finalidades
previstas nos incisos r, II e IV do
artigo 3.";
d) equipamento de jornalistas, fotógrafos e cínegrafístas, vindos ao
Brasil em missão profissional;
e) veículos automotor pertencente a
pessoa mencionada nos Inctaos I ou
II do artigo 4',°, desde que a mesma
seja portadora de Caderneta de Passagem nas Alfândegas ou tenha domícílio em país com o qual o Brasil mantenha convênio de facflítação 2.0 turismo;
j) garantia não excedente ao Iimlte
fixado pelo Ministro da Fazenda,
§ 2." - A entidade nacional Que ··epresentar, no País, a entidade emissora da Caderneta de Passagem r-as AI·
fândegas, a que se refere a atinei "e"
do § 1.0 deste artigo, assumirá, expressamente, em cada caso, a -esponsabiIldade pelo pagamento dos tributos e
gravames devidos.
§ 3." O Ministro da Fazenda fica
autorizado a estender a dispensa de
fiança a outras hipóteses alem das
previstas neste artigo, bem como a
determinar a aceítaçâo de outras modalidades de garantia, podendo delegar
essa competência ao Secretário da Receita Federal.

Art. 12. Quando os bens desembaraçados em regime de admissão
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temporária forem danificados, total

ou parcialmente, em virtude de incêndio, naufrágio ou qualquer outro
sinistro, o v-alor da garantia, de que-

trata o artigo 13 poderá ser reajustado pela aplicação dos Indicee de 001'reção monetária fixados pelo órgão

competente e reduzido proporcionalmente ao montante do prejuízo.
§ 1.0 Não será concedida a redução do valor da garantia, quando fica-r

provado que o evento:
a) ocorreu por culpa ou dolo do
concessionário do regime de admissão
temporária;
b) resultou de o bem haver sido
utilizado em finalidade diferente daquela que houver justificado a concessão do regime de admissão temporária.
§

2° Para habilitar-se à redução da

garantia, o interessado apresentará
laudo pericial do órgão oficial competente, do qual deverão constar as causas e os efeitos do sinistro.
CAPÍTULO

VII

Do levantamento do depósito ou da
baixa do termo de responsabilid~Hte

Art. 13. permitir-se-á o levantamenta do depósito ou dar-se-a baixa
no termo de responsabilidade, rererentes a bens ingressados no pais em
regime de admissão temporárra, nos
seguintes casos:
I - Retorno dos bens ao exterior,
dentro do prazo fixado;
II - Despacho dos bens para consumo;
III - Transferência dos bens a titular de isenção, nos termos, lirrntes
e condições da legislação pertinente;
IV - Entrega dos bens à Fazenda
Nacional, livres de quaisquer despe ~
sas. desde que a autoridade üsoar concorde em recebê-los;
V - Destruição dos bens às expensas do interessado;
VI - Transferência dos bens para
outro regime aduaneiro especiaí .
§ 1.0 O r-etorno dos bens ao exterior
ou a aplicação do disposto nos motsos II a VI deste artigo será 1"e4Uer1do à autoridade fiscal antes de esgotado o prazo de admissão temporária.

EXECUTIVO

§ 2.° O requerimento de 111e trata
o § 1.0 deste artigo será instruido com
prova documental da admissão temporária dos bens e dele deverão constar, quando for o caso, os motivos pelos quais o interessado pretende (',fixar de efetuar o retorno dos bens ao
exterior;
§ 3.° A identificação dos bens será
realizada em ato de conterêncía aduaneira, com base na documentação
apres-entada e nos meios previstos no
artigo 12.
§ 4.° O retorno dos bens ao exterior poderá ser efetuado parceia tamente, com a correspondente redução
da garantia oferecida, ou por ponto do
território nacional sob jurisdição de
repartição fiscal diversa da que concedeu o ragtme de admissão temporária.
§ 5.° No caso de retorno dos bens
por ponto não jurisdicionado pela repartição fiscal que concedeu 0 regtme de admissão temporária, o requerimento de qua trata o § 1.0 deste artigo será apresentado à reparti',:áo
fiscal com jurisdição sobre o ponto de
retorno.
§ 6.° O despacho dos bens para consumo OU sua transferência a titular
de isenção serão realizados com observância das exígencías legais e regulamentares, inclusive as de natureza
cambial ou de controle do comercio
exterior.
§ 7.° Considerao-se ocorrido o rato
gerador na data do registro, na repartição fiscal, da Declaração de Importação apresentada para Q~ ctettos
previstos nos incisos II e III deste &,1'-

tigo .

§ 8,° Os bens entregues à pe.aenõa
Nacional, na forma do inciso IV deste
artigo, terão o destino previsto no artigo 6.° do Decreto-lei n.s 1.060, de
21 de outubro de 1969, com a nova redação dada pelo art. 13 do D~creto
Ieí n.v 1.184, de 12 de agosto de 1971,
CAPÍTULO

VIII

Da conversão do depósito ~m Tenda
da União ou da execução do termo
de responsabilidade

Art. 14. A autoridade fiscal determinará a conversão do depósito em
renda da União OU intimará o fiador
a recolher, no prazo de 48 (quarenta
e alto) horas, a importância aüan-
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çada, quando ocorrida uma das seguintes hipóteses:
I - Expirar o prazo de permanência dos bens no pais, sem que haja
sido requerida a prorrogação de que
trata o § 2<:' do artigo 8 ou a aplicação do disposto no artigo 13, incisos
I a VI;
11 - For constatado que os bens
objeto do requerimento a: que .se refere o inciso I deste artigo nao correspondem aos ingressados em regtme de admissão temporária;
UI - For excedido o prazo previato no § 1.0 deste artigo;
IV - Ficar comprovado que os bens
foram utilizados em finalidade diversa da que justificou a concessão do
regime de admissão temporária
§ 19 O interessado terá 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão
proferida no requerimento a que alude o inciso I deste artigo, para:
a) reexportar os bens, se índeferído o pedido de prorrogação do prazo
de permanência dos mesmos ou da
aplicação do disposto no artigo 15,

Incisos 11 a VI;
b) cumpri!' a decisão que autnrízar
a aplicação do disposto no artigo 15.
incisos I a VI.
~ 29 Quando o período de permanência restante for superior ao prazo
fixado no § 19 deste artigo, prevalecerá aquele.
~ 39 Atendendo a pedido devidamente justificado, a seu critério, a
autoridade fiscal poderá prorrogar por
até 60 (sessenta) dias o prazo esupulado no § 19 deste artdgo .
§ 49 No caso de inexistência de depósito ou fiança, bem como no de
garantia insuficiente, o sujeito passivo será intimado a recolher, respectivamente, a totalidade ou a diferença
io crédito tributário devido.
CAPíTULO IX

Das

renauaaae«

Art. 15. As infrações
as normas
deste Decreto serão punidas com as
seguintes penalidades, sem prejuízo de
outras, de caráter geral, previstas na
lcgrslaçân aplicável:
I - Multa de 100% (cem por centoi, proporcional ao valor do imposto incidente sobre a importação da
mercadoria, pelo uso de falsidade nas
provas exigidas para obtenção dos be-

nefícíos previstos neste Decreto (art.
106, inciso I, alínea "c", do Decretolei nv 37 de 18 de novembro de 1966);
11 - Multa de 50% (cinqüenta por
C{;l!OO) , proporcional ao valor do ímrosto incidente sobre a importação
da mercadoria, pelo não retorno ao
exterior, no prazo fixado, dos bens
ingressados no país sob regime de admissão temporária (art. 106, inciso rr,
alínea "b", do Decreto-Ieí nv 37, de
18 de novembro de 1966);
lU - Multa de ors 50,00 (cínqüenta cruzeiros) a Cr$ 100,00 (cem
cruzeiros) por infração deste Decreto. para a qual não seja prevista pena especifica (art. 107, inciso VII,
do Decreto-lei TI. 37, de 18 de novem..
bro de 1966, modificado pelo artigo
59 dn Decreto-lei no 751, de 8 de
agcsto de 1969).
O

CAPíTULO

x

Disposições Finais e Transtt6rtas
Art. 16. O Ministro da Fazenda
determinará OS casos e condições em
Que os bens ingressados no pais err
regime de admissão temporária poderão ser transferidos para outro regime aduaneiro especial e vice-versa.
Art. 17. A entrada em território
nacional de bens objeto de arrendamento mercantil, contratado com entddades arrendadoras sediadas no exterror. não se confunde com o regime de admissão temporária de que
trata o Decreto-lei nc 37, de 18 de nnvembro de 1966, e se sujeitará a todas as normas legais que regem a
importação.
Art. 18. Permanece em vigor a
legislação que disciplina a admissão
temporária de:
I - Cofres de carga (vccntatnera")
utilizados no transporte de mercadofias por qualquer via.
H - Bens destinados à realização
de obras de interesse público, mediante financiamento de entidades governamentais estrangeiras ou de insntuíções internacionais.
Art. 19. Este Decreto entrará em
vigor 30 (trinta) dias após sua publicação, revogadas as dísposições em

ccntrárlo .
Brasília, 30 de julho de 1975;
154Ç da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique 8imonsen
João paulo dos Reis veuos«
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DECRETO NQ 76.056 Aprova

DE

30

DE

JULHO

DE

1975

o Plano Nacional de Pós-Graduação

O Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Consbituiçâo,
DECRETA:

Art. 19 Fica aprovado o anexo Plano Nacional de Pós-Graduação, para
execução no período 1975/1977.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

João

raeao

àos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
4 de agosto de 1975.
DECRETO NQ 76.057 -

DE

31

DE JULHO DE

1975

AÕ1'e a presidência da República, em favor ào Hospttal das Forças Armadas,
o crédito suplementar de Cr$ 1.000.000,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto a Presidência da República, em favor do Hospital
das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Crg L OOÚ. 000,00
(um mnnâo de cruzeiros) para reforço de dotação orçamentária consigrrada
ao subanexo 1100, a saber:
1100 -

1112 -

c-s 1,00

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

Hospital das Forças Armadas
Programa
Despesa

de Trabalho e Natureza

da

1112.14754322.271 - Manutenção dos Serviços Hospitalares
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
1. OO{I. 000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1100, a saber:
Cr$ 1,00

1100 -

1112 -

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

Hospital das Forças Armadas

Programa de
Despesa

Atividade 4.1.3.0 -

Trabalho e

1112.14754322.271
Equipamentos e Instalações

Natureza da

.

1.1HJ0.000
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Detalhamento do programa de Trabalho à Conta de Recarsos Vinculados

Atividade -

1112.14754322.271

Recursos de órgãos Autônomos .
1.000.000
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícacáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975; 154Q da Independência e 87Q da República.
22 -

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Vell'oso
4ntonio Jorge Correa

DECRETO NQ 76.058 -

DE 31 DE JULHO DE 1975

Abre ao Ministério da Agricultura, o crédito suplementar de .....•••...... ~
Cr$ 69.500.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei rt'l 6.187, de 16 de dezembro
de 1974.
DECRETA:

Art. iv Fica aberto ao Ministério da Agricultura, o crédito suplementar
no valor de ors 69.500.000,00 (sessenta e nove milhões e quinhentos mil
cruzeiros), para reforça de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
1300. a saber:
Cr$ 1,00
1300 - MINISTERIO DA AGRICULTURA
1313 - Departamento do Pessoal
1313.04070212.010 - Administração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ..•...•.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.3 -Balário-Família • •
.
TOTAL •

65.000.000
3.000.000
1.500.000
69.500.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária, consignada no vigente Orçamento ao subanexo 3900, a saber:
Cr$ 1,00
3900 -

RESERVA DE CONTINGENCIA

3900.99999999.999 - Reserva de COntingência.
3.2.6.0 - Reserva de Contingência •.....••.
69.500.000
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975; 154'? da Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Sinwnsen
Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis velloso
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DECRETO NQ 76.059 -

EXECUTIVO

DE

31

DE JULHO DE

1975

Abre ao Ministério das Relações Exteriores, o eréâtto supleme'" 'r.tr de ...•
Cr$ 83.656.000,00 para retorço de dotações consignadas no vigente Or-

çamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, irem IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 61? da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,

DECRETA:

Art. 19
suplementar
e cinqüenta
consignadas

Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
no valor de Crg 83.656.000,00 (õítenta e três milhões, seiscentos
e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
ao subanexc 2400, a saber:

crs 1,00
2400 2400.13070212.013 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORE8
Coordenação dos Serviços Administrati-

tivos
Outros Serviços de Terceiros
.
2400.13724102.183 ~ Execução da Política Exterior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FixGS
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3•.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social ..
3.1.3.2 -

7.000.000
64.000.000
17..000.000
353.700
302.300
33.656.000

TOTAL .

Art. 21? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, a saber:
2400 -

Atividade 3.1.4.0 3900 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES .

7.000.000

2400.13724102.133 -

Encargos Diversos

.

RESERVA DE CONTINGENCIA

7.000.000
76.656.000

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

'16.656.000

TOTAL

33.656.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975; 154'? da Independência e 87'? da República.
ERNES'IO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da Silveira
Mário Henrique Simonsen
Joâo Paulo dos Reis velloso
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DECRETO

Nv

76.060 -

DE

31

DE JULHO DE

1975

Abre à Justiça Militar o crédito suplementar de Cr$ 16.982.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuiçâo,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Justiça Militar, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 16.982.000,00 (dezesseis milhões novecentos e oitenta e dois mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao. subanexo
0600, a saber:
crs 1,00
0600 - JUSTIÇA MILITAR
0601 - Superíor Tribunal Militar
0601.0W40102.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
5.600.000
.
02 - Despesas Variáveis
540.000
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas variáveis . .
.
350.000
3.2.31.3 - Salário-Familia . .
.
20.000
0601.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensíomstas
3.2.3.1 - Inativos
;
.
3.200.000
3.2.3.3 - Balárlo-Famílía . ..
.
12.000
0602 - Auditorias da Justiça. Mílltar
0602.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
4.800.000
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
100.000
3.2.3.3 - Balárío-Pamílía . . ...••................
60.000
0602.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos . . .........•...................
2.300.000
Total • .....•.....•.....................
16.982.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
0600 - JUSTIÇA MILITAR
250.000

0601 - Superior Tribunal Militar
Atividade - 0601.02040102.021
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social ...
0602 - Auditorias da Justiça Militar
Atividade - 0602.02040122.021
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
3.2.7.6-Pessoas
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Imstalaçôes
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

.

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República.

40.000

110.000
45.000
45.000
10.000
8.875.700
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crs

1,00

Projeto -- 2802.03070213.100

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

3900 -

.

RESERVA DE CONTINGSNCIA

39100;99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

8.875.700
7.856.300
7.856.300

Total .

16.982.000

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãoç revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de julho de 1975j 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Armando FalcãO
Mário Henrique Simonsen
João Paulo aos Reis Velloso

DECRETO N'" 76.061 DE JULHO DE

DE

1975

31

DE

Altera" o Decreto n'? 73.476, de 16 de
janeiro de 1974, que dispõe sobre o

Grupo Direção

e

Assessoramento

Superiores do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Bxteria-

res.

o Presidente da República,
usando da. atribuição que lhe confere o art. 81, item UI, da Constituição e tendo em vista o disposto no
art. 181, itens r, II e III, do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no art. 79 da Lei n 9 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; no Decreto número 75.656, de 24 de abril de 1975,
e Q que consta do Processo DASP
nv 4.150, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Fica alterado, na forma dos
Anexos I e I-A, o Decreto ns 73.478,
de 16 de janeiro de 1974, que dispõe
sobre a Classificação de cargos e
transformação de funções gratificadas e encargos de gabinete para as
Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do
Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores-.
Art. 2'" O provimento dos cargos
em comissão compreendidos no Anexo
I é da .competência do Presidente da
República, na forma prevista no item
I do art. 4Q do Decreto n'" 75.656,
de 24 de abril de 1975.

Art. 39 As despesas decorrentes da
aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 4~ Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
31 de julho de 1975;
154'" da Independência e 67 9 da Republica.
En."'IESTO GEISEL
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira

Os anexos mencionados no art. 1?
foram publicados no D. O. de 4 de
agosto de 1975.
DECRETO N.o 76.062 -

DE 31 DE

JULHo DE 1975

Aprova as "Instruções Gerais para a
Representação do Brasil na Junta.
Interaanerícama de Defesa" e dá
outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam aprovadas as "Instruções Gerais para a Representação do Brasil na Junta Interamericana de Defesa", assinadas pelo Ministro de Estado Chefe do Estado..
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Maior das Forças Annadas que com
este baixa.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n.e 55.897, de 5
de abril de 1965 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 31 de julhO d e ....l97 ;
154.° da Independência e s 7 ... d5a
República.
GEISEL
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
J. Araripe Macedo
Antonio Jorge Correa

ERNESTO

o anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D. O. de I'? de
agosto de 1975.

DECRETO N' 76.063 -

I

DE 31 DE

JULHO DE 1975

BCc:gulamenta os incisos IlI, IV, V, VI
VII, XI e XII do artigo 15 do Decreto-lei n9 37 de 18 de novembro de
1966, e dá outras providências.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
Federal, e em cumprimento ao disposto no artigo 176 do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966,

DECRETA:

Art. 1'? A isenção do imposto de
importação, nos casos dos incisos I a
VII deste artigo, somente será reconhecida quando atendidos os termos,
limites e condições estipulados neste
Decreto.
I ~ Instituições científicas, educacionais e de assistência social;
II ~ Missões diplomáticas e reparttcões consulares de caráter permanente, e seus integrantes;
In - Representações de órgãos ínternaclonais e regionais de caráter
permanente,
de que o Brasil seja
membro, e seus funcionários, peritos,
estrangeiros
técnicos e consultores
que gozarão do tratamento aduanei':
ro outorgado ao corpo diplomático
quanto às suas bagagens, aos seus automóveis, móveis e bens de consumo.
enquanto exercerem suas funções de
caráter permanente;
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IV - Amostras comerciais e remessas postais internacionais, sem valor
comercial;
V - Materiais de reposição e conserto, para uso de embarcações OU
aeronaves estrangeiras;
VI - Aeronaves, suas partes, peças
e demais materiais de manutenção e
reparo, aparelhos e materiais de radia-comunicação, equipamentos de
terra e equipamentos para treinamento de pessoal e segurança de v~,
materiais destinados às oficinas de
manutenção e de reparo de aeronaves nos aeroportos, bases e hangares,
importados por empresas nacionais
concessionárias de linhas regulares de
transporte aéreo, por aeroclubes, considerados de utilidade pública, com
funcionamento regular, e por empresas que explorem serviços de táxisaéreos;
VII - Aeronaves, equipamentos e
matertal técnico, destinados à índüstría de mapas e levantamentos aerof{'togramétricos, importados por empresas de capital exclusivamente nacional, que explorem serviços de aero,
rocogrametrta.,
Art. 29 O reconhecimento da Isenção prevista no inciso I do artIgo 19
e condicionado à observância dos' segutntes requisitos pelas instituições
educacionais e de assistência social:
I - Não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas
rendas, a título de lucro OU partdclpa-,
çâo no seu resultado;
I! - Aplicarem integralmente, no
País, os seus recursos, na manutenção
dos seus objetivos institucionais;
lI! ~ Manterem escrituração
de
SUa$ receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão;
TV - A natureza, qualidade e quan..
tidade dos bens corresponderem às
Lnanrtades para as quais estes foram
importados ;
V - Estarem as finalidades a que
se refere o inciso IV deste artigo en,
quadradas nos objetivos institucionais das citadas entidades, previstos
nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
§ Lo Quando se tratar de material
médico-hospitalar, compete ao Mínís.,
tério da Saúde informar à autoridade
fiscal sobre a observância do disposto
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nc inciso IV deste artigo; sendo essa
competência do Mdmstérto da Edu-

cação e Cultura, nos demais casos.
§ 29 A isenção para os bens ím ~
portados por instituições

cientificas

somente será reconhecida se os mesmos constarem de projeto de pesquisa
científica aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico.
Art. 39 A isenção prevista TIOoS inc1,')OS II e In do artigo 19 será reconhecida à vista de requisição do Ministério das Relações Exteriores, que
nela indicará expressamente a existência de reciprocidade de tratamento
ou de regime de cotas, quando for o
caso.
Art. 49 Consideram-se sem valor
comercial, para os efeitos do inciso
IV do artigo 19:
a) as amostras comerciais consistentes de fragmentos ou partes de
qualquer mercadoria, em quantidade
estritamente necessária para dar a
conhecer ao importador, sua natureza,
espécie e qualidade;
b) as remessas postais ínternacíonata que não se prestem a utilização
com fim lucrativo e cujo valor FOB
não exceda de US$ 5,00 (cinco dólares) .

Art. 5Q A isenção prevista no inciso V do artigo 19 abrange:
I - Aparelhos, instrumentos, motores, reatores, partes, peças e acessórios destinados a substituição dos inuttuzados em aeronaves ou embarcações estrangeiras;
II - Aparelhos, instrumentos e ferramentas necessários à execução de
consertos nos referidos veículos.
. A.rt. 69 A isenção de que trata o
InCISO VI do artigo 1.0 compreende:
I - Aeronaves de qualquer tipo,
suas partes e peças;
II - Material de manutenção e reparo de aeronaves;
In - Aparelhos e materiais
de
radíocomuníoação e segurança de
vôo; aparelhagem de radar; aparelhagem de meteorologia; teletipos; aparelhos transmissores e receptores de
rádio;
IV Equipamentos para treinamento de pessoal:
simuladores de

EXECUTIVO

vôo; "l1nk-trainers"; maquetes, motores e peças seccíonados: esquemas
indicadores de funcionamento de ssitemas técnicos; "slídes" e microfilmes;
V - Equipamentos de terra: unidades automotores, para carga e deêcarêa de aeronaves; tratores com dispo.
sttívos especiais para manobras; reboques para atendimento de aeronaves em pátios de aeroportos; unidades geradoras para partida de motores; unidades geradoras portáteis, com
turbinas auxiliares, para OS vários sistemas de aeronaves; unidades conversoras de freqüência; para alimentação
do sistema elétrico de aeronaves; empilhadeiras com dispositivos especiais
para carga e descarga; "macacos" para aviões; veículos especiais para movimentação, embarque e desembarque
de bagagem, carga, equipamentos ou
suprimentos; plataformas, esteiras e
escadas especiais; baterias de arranque e carros de baterias; carros de ar
refrigerado para atendimento de aeronaves no solo;
VI - Materiais destinados a oficinas de manutenção e de reparo de
aeronaves nos aeroportos, bases e
hangares: máquinas furadeiras
rresaderras: máquinas estampadeíraa;
máquinas para ensaio de molas; ínstrumentos de calibração; aparelhos e
instrumentos destinados à reparação
do sistemas hidráulicos de aterrissagem; instrumentos e aparelhos de
precisão, para testes diversos: aparelhos de Raios X específicos para testes, ferramentas especiais.
Parágrafo único. A relação de que
trata este artigo poderá ser modifi ~
c?"da pelo Ministro da Fazenda, para
efeito de excluir determinados bens
ou incluir outros do mesmo gênero.
Art. 79 A Isenção prevista no item
VII do artigo 1v abrangerá os bens
constantes de listas a serem publica,
das pelo Estado-Maior
das Forças
Armadas (EMF A) e pelo Ministério
da Aeronáutica, conforme se trate
respectivamente, de equipamentos é
material técnico ou de aeronaves.
§ 19 Os bens que não constem das
referidas listas poderão ser desembaraçados com isenção, mediante prévia
concordância dos órgãos mencionados
neste artigo.
§ 29 Enquanto não forem publicadas as listas, adotar-se-á o procedimento indicado no parágrafo anterior.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 89 Dar-se-á baixa nos termos
de responsabilidade, lavrados com base
nos dispositivos legais ora regulamentados, referentes a mercadorias
já
desembaraçadas, desde que atendidas
as condições estipuladas neste Decreto para o reconhecimento da isenção
do imposto de ímportaçâo .
Parágrafo único. Em hipótese alguma, o disposto neste artigo ensejará
restituição de tributo.
p....rt. 99 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ,
Brasília, 31 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
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colar de 1.0 e 2.° graus, Supervisão Escolar de 1.° e 2,° graus, Orientação
Educacional de 1.0 e 2.° graus e habilitação em matérias pedagógicas de 2.°
grau, de Letras, de Ciências e de Estudos Sociais, licenciaturas de 1.0
grau.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

República,

DElCRlETQ N.O 76.065 JULHO DE 1975

ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 76.064

JULHO

DE

DE

31

DE

1975

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras,
com os cursos de pedagogia, de Letras, de Ciências e de Estudos Sociais, mantida pela Associação Brasil Central de Educação e Cultura,
com sede na Cidade de Uberlãsuiia,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 1.801-75, conforme consta dos Processos TI.Os 905-72-CFE e
203.731-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação,
Ciências e Letras, mantida pela Associação Brasil Central de Educação e
Cultura, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com
Os cursos de Pedagogia, habilitações
de curta duração em Administração
Escolar, em Inspeção Escolar e em
Supervisão Escolar de 1.0 grau e em
cursos de duração plena em Administração Escolar, e em Inspeção Es-

DE 31 DI';

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras e de Estudos sociais da
Faculdade de Ciências e Letras de
Matão mantida pela Associação Matonense de Ensino Superior, com
sede na Cidade de Matão, Estado de
São Paulo.
J

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.v 1022-75, conforme consta
dos processos n.ss 1244-1972-CFE e
211.871-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Letras e de Estudos Sociais, licenciatura de 1.0 grau,
da Faculdade de Ciências e Letras de
Matão, mantida pela Associação Matonense de Ensino Superior, com sede
na Cidade de Matão, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

122

ATOS

DECRETO N,o 76.066

DE

DO PODER

31

DE

JULHO DE 1975

Autoriza o funcionamento do curso
de Engenharia Civil do Instituto de
Engenharia paulista, mantido pela
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (SUPERO),
com sede 'fW, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de

D.O

9 de setembro de 1969 e tendo em vis-

ta o Parecer do Conselho Federal de
Educação D.O 1849-75. conforme consta
dos Processos D.OS 4325-73-CFE e ....
234.912-75 do Ministério da Educação

EXECUTIVO

Educação n." 1836-75, conforme consta
dos Processos n.ss 8.012-74-CFE e
231.816-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art.!." Fica autorizado o funcionamento do curso de Desenho Industrial
da Faculdade de Desenho Industrial,
mantida pelo Centro de Ensino Superior de Mauá, com sede na Cidade
de Mauá, Estado de São Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

e Cultura,
DECRETO

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia Civil
do Instituto de Engenharia Paulista,
mantido pela Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo
(SUPERO), com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N." 76.067
JULHO DE 1975

DE

31

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Desenho Industrial da Faculdade de
Desenho Industrial, mantida pelo
Centro de Ensino Superior de Mauá,
com sede na Cidade de M auá, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição de acordo com o artigo 47 da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de

N." 76.068
JULHO DE 1975

DE

31

DE

Deolara de utilidade pública, para fins
de desapropriação ou de instituição
de servidão de passagem, em favor
da Petróleo Brasileiro S. A. - •....
PETROBRAS. imóveis situados na
Bacia Sedimentar, no Estado de Sergipe, necessários à pesquisa e lavra
de ,petróleo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o disposto no
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, tendo em vista o artigo 24 da
Lei n." 2.004, de 3 de outubro de 1953,
e atendendo a necessidade que tem a
Petróleo Brasileiro S. A. .
P.ETROBRAS de prosseguir nos trabalhos de pesquisa e lavra das jazidas
de petróleo, outros hidrocarbonetos
fluídos e gases raros, inclusive nas
obras acessórias e complementares, indispensáveis à integração da indústria
do petróleo, no Estado de Sergipe,
DECRETA:

Art.!." Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, 0:1 de instituição de servidão de passagem, em
favor da Petróleo Brasileiro S.A. ~
PETROBRAS, os imóveis, de proprte-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

dade particular - excluídos os bens
de domínio público - localizados na
área da Bacia Sedimentar, no Estado
de Sergipe, assinalada nas Plantas
constantes do Processo MME número
603.874-75.
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Art. 3,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.

Parágrafo único. A área da Bacia
ERNESTO GEISEL
Sedimentar a que se refere este Decreto totaliza 7.508 km2 e se distribui
Shigeaki ueki
pelos Municípios: de Brejo Grande
(137 km2); Ilha das Flores (50 kmã) ;
Neópolis (282 kmã) : Pacatuba (505
DECRETO N.o 76.069 - DE 31 DE
kmâ) ; Japoatã (335 kmzj : Propríã
JULHo DE 1975
(110 kmã) : Cedro de São João (87
kmâ) : São Francisco (84 kmã) ; MaConcede à Mineração Aripuanã S. A.
lhada dos Bois (75 kmzj : Pirambu (218
o direito de lavrar cassiterita no
kmz) : Japaratuba (379 km2) Capela
Município de srísnuimã, Estado de
(447 km2); Muribeca (77 kmâj : Nossa
Mato Grosso.
Senhora das Dores (580 kmz): Oarmópolls (56 kmã) : General Maynard
o Presidente da República,
(19 kmã) : Santo Amaro das Brotas
(227 kmâ) ; Maruim (88 kmã) : Rosário
usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item 111, da Constituido Catete (99 kmã) : Siriri (155 kmâ) ;
Dlvína Pastora (110 kmãi ; Santa Rosa
ção e nos termos do art. 43 do DeR
de Lima (82 kmâ) ; Malhador (121 ereto-lei n.c 227, de 28 de fevereiro de
kmã) ; Areia Branca (132 km) ; Ria1967 (Código de Mineração), alterado
chuelo (31 kmâ) : Laranjeiras (161 pelo Decreto-lei n.? 318, de 14 de
kmã) : Nossa Senhora do Socorro (156
março de 1967,
kmâ) : Aracaju (176 kmâ) ; Barra dos
DECRETA:
Coqueiros (86 kmâ) : São Cristóvão
(470 kmâ) ; Itaporanga D'Ajuda (695
Art. 1.0 Fica outorgada à Minerakmâj : Estância (631 km2); Santa Lução Aripuanã S. A, concessão para
zia do Itanhí (343 km2) e Indíaroba lavrar cassiterita em terrenos devo(304 km2) e se limita, à Lesbe-Sudeslutas, sendo posseiro o Sr . Plínio sete. com o Oceano Atlântico; ao Nortebastião Xavier Benflca, no lugar deNordeste com o Rio São Francisco, na
nominado São Francisco, Bacia do
divisa com o Estado de Alagoas; a
Rio Madeirinha, Distrito e Município
Noroeste, com os Municípios de Telha, de Aripuanã,· Estado de Mato GrosAquídabã, Cumbe e Feira Nova; a
so, numa área de dez mil hectares
Oeste, com os Municípios de São Mi(10.000 ha.) J delimitada por um reguel de Aleixo, Ribeirópolis, Moita
tângulo, que tem um vértice a três
Bonito, Itabaiana, Campo do Brito,
mil e cem metros (3.100 m) , no rUR
Lagarto, Salgado, Buquím, Arauá,
mo verdadeiro de doze graus sudeste
Umbaúba e Cristianópolis;
ao Sul,
(12.9 SE), da confluência dos Igaracom o Rio Real, na divisa com o Espés Seringueiro e São Francisco e os
tado da Bahia.
lados divergentes desse vértice, OS seguintes comprimentos e rumos verArt. 2.o A Petróleo Brasileiro S. A.
dadeiros: doze mil e quinhentos me- PETROBRAS fica autorizada a
tros (12.500 m) , norte (N); oito mil
promover, com seus recursos, amigável
ou judicialmente, as desapropriações metros (8.000 m) , leste E).
ou instituição de servidão, dos imóveis
Parágrafo único. A concessão de
necessários aos seus trabalhos de pesque trata este artigo é outorgada mequisa e lavra de petróleo.
diante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do
Parágrafo único. A expropriante, Código
de Mineração e de outras reno exercício das prerrogativas assegu- feridas no
mesmo Código, não expresradas por este Decreto. poderá, ínclumencionadas neste Decreto,
síve, alegar a urgência da medida samente
ficando também estabelecido o separa efeito de imissão provisória na
posse, nos termos do artigo 15 do De- guinte:
a) a concessão fica sujeirta às esticreto-lei n.e 3.365, de 1941, eom as mopulações do Regulamento aprovado
dificações da Lei n.s 2. '386, de 21 de
pelQ Decreto D.o 51.726, de 19 de femaio de 1956.
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ATOS

DO

PODER

vereíro de 1963 e da Resolução n.? 3,
de 30 de abril de 1965, da comissão
Nacional de Energia Nuclear;

b) o concessionário fica obrigado
a recolher aos cofres públicos os tríbutos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.s

1. 038, de 21 de outubro de 1969;

c) se o concessionário não cumprir

qualquer das obrigações que se lhe

incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Míneração:
d) a concessão de lavra
terá por

título este Decreto, que será trans-

crito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.0 As propriedades

vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as dísposíções em contrário.

EXECUTIVO

área de dezenove hectares, sessenta
e oito ares e vinte e seis centiares
(19,6826 ha,), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a cento e quarenta e nove metros e
trinta e seis centímetros (149,36m),
no rumo verdadeiro de quarenta e sete
graus e quarenta e três minutos sudeste (47°43'SE). da confluência dos
Córregos Pau de Vinho e Cocho das
::Éguas e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e sessenta e dois metros (762m), leste (E);
cento e onze metros OUm), sul (S);
trinta e quatro metros (34m), oeste
(w); trinta e quatro metros (34m),
sul (S); setenta e dois metros (72m),
oeste (W); clnquenta e seis metros
(56m), sul (S); duzentos e trinta e
oito metros (238m), oeste (W); setenta e quatro metros (74m), sul (8);
cento e vinte e oito metros (128m) ,
oeste (W); setenta metros (70m), sul
(S); duzentos e noventa metros
(290m), oeste (w); trezentos e quarenta e cinco metros (345m), nor-

(DNPM 814.897-69).

te

Brasílía, 31 de julho de 1975'
154,0 da Independência e 87,0 d~
República.

Parágrafo único. - A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o se~
guinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
b) o concessionário fica obrigada a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro-de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.070, DE 31
JULHO DE 1975

DE

Concede à "EMPARA" Empresa
Poraopeoà Limitada o direito de
lavrar minério de ferro, no municipio de Igarapé, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 co
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica outorgada à "EMPARA"
Empresa Paraopeba Limitada,
concessão para lavrar minério de ferro em terrenos de propriedade de Arcíl Pereira Passos, no lugar denominado Farofas, Distrito de São .roaquím das Bicas, Município de Igarapé, Estado de Minas Gerais, numa

(N).

125

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 807.428-72).

Brasília, 31 de julho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigealci Ueki

DECRETO N° 76.071 JULHO DE 1975

DE

31 DE

Concede à Empresa de Aguas São
Lourenço S. A., o direito de lavrar
água mineral no Municipio de cempos do iordão, Estado de São Paulo.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica outorgada à Empresa de Aguas São Lourenço S. A.,
concessão para lavrar água mineral
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Fazenda 'I'abatinga,
Distrito e Município de Campos do
- .rordão, Estado de São Paulo, numa
área de sete hectares, dezenove ares
e sessenta centíares (7,19êOha), deumitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a oitenta e um
metros (81,00m) no rumo verdadeiro
de quarenta e seis graus e trinta minutos sudoeste (46°30'SW), da confluência do Córrego Oapãc Redondo
com o Ribelrãõ dos Marmelos e os
lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiras: cem metros (100m), leste (E);
trinta metros (30m), norte (N); oitenta e dois metros (82m), leste (E);
trinta metros (30m), sul (S); ctnquenta e quatro metros (54m), leste
(E); cinquenta
metros (50m), sul
(8); trinta metros (30m), leste (E);
cínquenta metros (50m), sul (8);
trínta metros (30m), leste (E); cento
e cínquenta metros U50m). sul (S);
duzentos e noventa e seis metros
(296m), oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m). norte (N).

Parágrafo único. - A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artágos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o se~
guínte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
z» o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos. devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe íncumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será tranacrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As .propríedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 807-282-73).

Brasília, 31 de julho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNES'l'O

GEISEL

Shigealci Ueki

DECRETO N° 76.072 JULHO DE 1975

DE 31 DE

Concede à Mineração Alto Bonito Limitada, o di:reito de lavrar gipsita
no Municipio de Ipubi, Estado de
Pernambuco •
O Presidente da República,

usando da
re o artigo
ção e nos
Decreto-lei

atribuição que lhe conte81, item IH, da Constituitermos do artigo 43 do
número 227, de 28 de fe-
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vereiro de 1967 Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada à Mineração Alto Bonito Limitada. concessão
para lavrar gipsita em terrenos de
propriedade de Geraldo Pedrosa Lins,
no lugar denominado Fazenda Alto
Bonito, Distrito e Município de Ipubi,
Estado de Pernambuco, numa área de

cento e vinte e oito hectares, setenta
e seis ares e setenta e cinco centiares (128,7675 hav j , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e vinte e quatro
metros (424m). no rumo verdadeiro
de cinquenta graus e cinquenta e dois
minutos nordeste (S0052'NE), do canto norte da sede da Fazenda Alto Bonito e os lados a partir desse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cem metros (100m), sul
(S); duzentos e oitenta metros
(280m), leste (E); quarenta metros
(40m), sul (S); cem metros (100m),
leste (E); sessenta metros (60m), sul
(S); duzentos e cinco metros (205m),
leste (E); cinquenta metros (50m) ,
sul (S); cínquenta metros (SOm), leste (E); cinquenta metros (50m), sul
(S); oínquenta metros (50m), leste
(E); trezentos e cínquenta e cinco
metros (355m), sul (S); cento e vinte
e cinco (metros (125m), oeste (W);
cento e vinte e cinco metros (125m),
sul (S); duzentos e vinte metros
(220m), oeste (W); duzentos metros
(20Gm), sul (S); duzentos e vinte metros (220m), oeste (W); duzentos metros (200m), sul (S); duzentos e vinte
metros (220m), oeste (W); duzentos
metros (200m), sul (S); trezentos metros (300m), oeste (W); trezentos metros (300m) norte (N); cem metros
(lOOm), oeste (W); quatrocentos e oitenta metros (480m), norte (N); cem
metros Clüüm) , oeste (W); setecentos
e vinte e cinco metros (725m), norte
(N); duzentos metros (200m), leste
(E); cento e vinte e
cinco metros
(l25m), norte (N); duzentos metros
(200m), leste (E); cento e vinte e
cinco: metros (125m), sul (S); cem
metros (100m), leste (E); cento e vinte e cinco metros (125m), sul (S); cem
metros uonmr, leste (E).
Parágrafo único. - A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expres-

samente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o se~
guinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei numero
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 811. 462-68) .

Brasília, 31 de julho de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.073 JULHO DE 1975

DE

31 .DE

Concede à Transminério Sul Minas
Limitada, o direito de lavrar. quartzito e areia quartzosa no Município
de MarmeZópolis, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e nos termos do artigo 43 dd
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 31.8, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. lo Fica outorgada à Transminério Sul Minas Limitada concessão para lavrar quartzito e areia
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quartzosa em terrenos de propriedade
de Benedito Ribeiro de Castro, José
Pereira Leite, Otavino Pinto Gonçalves e Benedito Pinto Gonçalves,
no lugar denominado Cubatão, Distrito e Município de Marmelópclís, Estado de Minas Gerais, numa área de
.eínquenta e um hectares. quarenta e
oito ares e setenta e cinco centíares
(51,4875 ha,), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
e quatrocentos e dez metros (410m),
no rumo verdadeiro de oínquenta e
um graus e dez minutos noroeste
(51°10'NW), da confluência do Córrego do Peão com Ribeirão Cubatão
e os lados a partir desse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta e cinco metros
(7Sm), oeste rwr: quatrocentos e
trinta metros (430m). norte (N); cínquenta metros (SOm), oeste (W); ctnquenta metros (SOm). norte (N); cínquenta metros (SOm). oeste (W); trezentos e oitenta e três metros (383m).
norte (N); sessenta e cinco metros
(6Sm), este (E); trezentos e cinquenta metros (350m), norte (N);
cento e cínquenta metros (150m), oeste (W); quatrocentos e trinta metros
(430m), norte (N); cento e trinta e
cinco metros (135m), este (E); cento
e trinta e cinco metros (135m), sul
(S); cento e noventa e cinco metros
(l95m). este (E); seiscentos e quarenta e cinco metros (645m), sul (S);
cento e cinco metros (105m), este
(E); sessenta e oito metros (68m),
_sul (S); cento e vinte metros (l20m) ,
este (E); duzentos metros (200m), sul
(S); trinta metros (30m). oeste (w);
cento e vinte e cinco metros (125m),
sul (S); trinta metros (30m), oeste
(W); cento e vinte e cinco metros
(125m). sul (S); trinta metros (30m),
oeste (W); cento e vinte e cinco metros (125m), sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); quatrocentos e dez
metros (410m), sul (S); cento e setenta e cinco metros (l75m). oeste
(W); cento e noventa metros (190m),
norte (N).
Parágrafo único. - A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes doa
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aproVado

pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965. da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
b) o concessionário fica obrigado a
recoTher MS cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que lhe íncumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto. que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM 006.629-70).

Brasília, 31 de julho de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki trei«

DECRETO No 76.074 JULHO DE 1975

DE

31 DE

Concede à Companhia de Ferro Ligas da Bahia S. A. - FERBASA Co
direito de lavrar minério de cromo
no Município de Campo Formoso,
Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lU, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado Pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada à Companhia de Ferro Ligas da Bahia S. A.
- FERBASA concessão para lavrar
minério de cromo em terrenos de propriedade de Adernar Alves da Silva,
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Pedro Belastorres, José Angelo Batísta, Antonio Francisco Neto, Antônio Lima, João Antônio Lopes e outros, no lugar denominado Fazenda
Limoeiro, Distrito e Município de
Campo Formoso, Estado da Bahia,
numa área de quatrocentos e dezoito
hectares e setenta e cinco ares
.
(418,75ha), delimitada por um poligono Irrregular, que tem um vértice
a cem metros (100m), no rumo verdadeiro norte (N);, do ponto que faz

esquina da rua. principal da Vila Brejo Grande com a estrada da mina de

Brejo Grande, e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos
metros (Büüm) , este (E); seiscentos
metros (600m), sul (8); cem metros

(100m), oeste (W); quatrocentos e
metros (450m). sul (8);
quinhentos metros (50Gm), este (E);
quatrocentos e clnquenta metros
(45Gm), norte (N); cento e cínquenta
metros (150m), oeste (W); seiscentos
metros (600m), norte (N); dois mil
duzentos e cinquenta metros (2.250m),
este (E); quinhentos metros (500m),
sul (S); duzentos e cinquenta metros (250m), este (E); duzentos e cínquenta metros (250m), sul (8); duzentos e cinquenta metros (250m),
este (E); quinhentos metros (500m),
sul (S); duzentos e cínquenta metros
(250m), este (E) ; trezentos metros
(300m), sul (8); mil setecentos e ctnquenta metros (1.750m), oeste (W);
trezentos e cinquenta metros (350m),
norte (N); mil metros (1000m), oeste
tW); cento e cínquenta metros
.
(150m), sul (S); oitocentos e cinquenta metros (850m), oeste (W); quinhentos metros (500m), norte (N);
cento e cínquenta metros (150m) ,
oeste (W); oitocentos e cínquenta
metros (850m), norte (N).
cínquenta

Parágrafo único. - A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o se",:
guínte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3. de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.

b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que lhe incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM 811.618-68).

Brasília, 31 de julho de 1975;
154° da Independência e 87° da

República.

ERNESTO

GEISEL

Shigealci Ueki

DECRETO N.o 76.075 JULHO DE 1975

DE

31

DE

Cria, junto ao Ministério dos Transportes, a Comissão Coordenadora da
Política de Compra de Locomotivas
e dá outras providências.

o presidente da República,
no -..1S0 das atribuições que lhe conterem os itens liI e V do artigo 81 da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica criada, junto ao Ministério dos Transportes, a Comissão
Coordenadora da Politica de Compra
dI" T-ocomotívas, com a finalidade ce
orientar e ordenar a demanda de locomotivas no País.
Art. 2.° A Comissão Coordenadora
da Política de Compra de Locomotivas
será integrada pelos seguintes membros:
a) um representante do
Ministro
dos Transportes, na qualidade de presidente;
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b) os índices de nacionalização em
b) um representante do Ministro da
vigor na data do início e término dos
Fazenda;
contratos de aquisição;
c) um representante do Ministro da
C) o diferencial de preço, excluídos
Indústria e do Comércio;
Os impostos, entre o produto fabricado
d) um representante do Ministro
no Pais e o similar de origem externa.
Chefe da Secretaria de Planejamento atribuindo-se ao produtor nacional ao
da. Presidência da República.
margem de proteção de 15 %;
d) a garantia pela empresa nacioArt. 3.° Compete à Comissão Coore/ou sua associada estrangeira de
denadora da política de Compras de nal
fornecimento de cada locomotiva e peLocomotivas:
ças sobressalentes, sendo que destas
I - avaliar c:ontinuamente a deúltimas por prazo nunca inferior a 15
manda nacional de locomotivas elétd~ anos, contados a partir da data da
cas e diesel-elétricas;
entrega do último lote de locomotivas.
II - fixar as normas técnicas, coArt. 69 Nos contratos de aquisição,
merciais e financeiras que devem ser
seguidas pelas empresas ferroviárias a Comissão aplicará os critérios e 05
índices de nacionalização fixados pelo
federais e aquelas sob controle de
CDI nos projetos industriais corresempresas públicas federais na aquisipondentes. considerando como limite
ção de locomotivas no País e no e~t~
mínimo de nacionalização o equivarior, homologando as respectivas hCIlente a 55 % do valor do produto final.
tações e compras;
IH - promover contatos com as
Art. 7.° No prazo de 60 dias a conferrovias estaduais e com quaisquer
tar da data da publicação deste Deentidades que administrem ferrovias
creto a Comissão submeterá ao Miniscom o objetivo de compatibilizar as tro dos Transportes, para aprovação,
os atos que forem necessários ao seu
normas por elas adotadas para compra
de locomotivas no País e no exterior
funcionamento .
com os procedimentos estabelecidos
Art. 8.° Este Decreto entrará em
para as ferrovias sob jurisdição fevigor na data de sua publicação, revoderal;
gadas a portaria Interminíatertal
IV - assessorar o Conselho de Den.s 1, de 16 de julho de 1973, e demais
senvolvimento Industrial CCDI) na
disposições em contrário.
elaboração dos planos de nacionalização progressiva para a produção de
Brasília, 31 de julho de 1975;
locomotivas elétricas e diesel- elétri154.0 da Independência e 87.° da
cas.
República.
Art. 4.° Sob a coordenação da CoERNESTO GEISEL
missão, as empresas ferroviárias teMário Henrique Símoneen
deraís e aquelas sob controle de emDyrceu Araújo Nogueira
presas públicas federais negociarão
Severo Fagundes Gomes
com as empresas produtoras nacionais
João Paulo dos Reis venoso
contratos trienais de aquisição de Iocomotivas elétricas e diesel-elétricas.
Parágrafo único. Os contratos a
DECRETO N9 76.076
DE 4 DE
que se refere este artigo dependerão
AGOSTO DE 1975
de que as empresas nacionais produtoras de locomotivas elétricas e dieCria Depósitos de SubsisMncia no nrtsel-elétricas assumam com a Comissão
ou.tras
nistério do Exército, e dá
o compromisso de exportar locomotiprovidências.
vas e-ou componentes de fabricação
O Presidente da República,
própria pelo montante mínimo equivalente a 20% do seu faturamento
usando
das atribuições que lhe condoméstico.
fere o artigo 81, item UI da Constituição e de conformidade com o dísArt. 5.° Nos contratos de aqulslção
poste no artigo 46 do Decreto-lei n 9
mencionados no artigo 4.° as empre200, de 25 de fevereiro de 1967,
sas ferroviárias, ademais de suas ne~
cessídades específicas, deverão atentar
DECRETA;
para:
a) a utilização plena das capacídaArt. 1Q Ficam criados no Mlnísdes de produção Instaladas,
térío do Exército:
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o

Depósito de Subsistência de

'I'abatínga, com sede em Tabatínga --

ESTATUTO DA CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA

AM.

-

O Depósito de Subsistência de

Porto Velho, com sede em Porto Velho -

RO.

- O Depósito de SubsistêncIa ae
Santa Maria, com sede em Santa Maria - RS.
- O Depósito de Subsistência de
Santo Angelo, com sede em Santo
Angelo - RS.
Art. 29

O Ministro do Exército

baixará os atos complementares necessários à execução deste decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de
t975;
154'? da Independência e 87V aa
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO NQ 76.077 AGOS 1'0 DE 1975

DE

4

DE

Aprova o Estatuto da Cruz V(}i./11.ed/,a
Brasileira

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI da Constttuíçào
e tendo em vista o disposto no Parágrafo único do artigo 19 -io Decr eto-lei no 426, de 21 de janeiro de taüü
DECRETA:

Art. 19 Fica aprovado i} Estatuto
da Cruz Vermelha Brasileira, que com
este baixa, assinado pelo Ministro de
Estado da Saúde.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braailia, 4 de agosto de 197ó;
154? da Independência e 379 na
República.
EItNESTO

GEISEL

paulO' de Almeida

Ma~h(/,·to

CAPíTULo I
Constituição, princípios e Finalidad;Js
SEÇ.ÃO I

Constituição e Princípios

Art. 1Q ~ A Cruz Vermelha Brasileira, fundada em 5 de dezembro
de 1908, é constituída com b~ nas
Convenções de Genebra, das quais o
Brasil é signatárfo e nos prmctptos
fundamentais de Cruz Vermelha, a
saber:
Humanidade
Imparcialidade
Neutralidade

Independência
Voluntariado
Unidade e
Universalidade
Parágrafo único. A Cruz Vermelha
Brasileira é uma sociedade civil rüantróplca, independente, com personahóade jurídica, sede e foro na cidade
do Rio de Janeiro, de duração indeterminada, conforme estabelecem a
I·E-'i nv 2.380, de 31 de dezembro de
1910, o D-ecreto nv 9.620, de 13 de
junho de 1912 e o Decreto nv 23.482,
de 21 de novembro de 1933~
SEÇÃO II

Caráter Nacional e

Interncl/Ji'»l~l

Art. 29 - A Cruz Vermelha Brasileira é oficialmente reconhe :1d.1 pelo
Governo como êociedade de soterro
voluntário, autônoma, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos
serviços militares de saúde, conforme
as disposições cas Convenções de G{'nebra e como única sociedade nado·
nal de Cruz Vermelha que pDS3a· exercer suas ati vidades em todo o terrl.,
tório brasileiro.
Parágrafo úruco. A Cruz Vermelha
Brasileira, reconhecida pelo Comité
Internacional da. Cruz vem-ejha, em
15 de março de 1912; faz parte da C?ruz
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da Liga das Sociedades da Cruz vermelha.
SEÇÃO
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Conferências Internacíonaís da Cruz
Vermelha.
Parágarfc único.

A

exctusívklade

do uso do emblema da Cruz Vermelha
está previsto pela Lei no 2.3110 de 31
de dezembro de 1910, exclusividadeque deve ser civulgada e promovida.

rrr

Finalidade

Art. 3 9 A Cruz Vermelha Brasileira
tem por finalidade prevenir e atenuar
os sofriment-os humanos com toda a

imparcialidade, sem distinção de raça,
nacionalidade, nível social, religião, e
opinião política, podendo sua. atuação,
em determlnac.os casos, estender-se
além do terrrtór ío nacional.
Parágrafo uníco, Sua míss'ío compreende:
a) agir, em caso de guerra, e preparar-se, na paz, para atuar em todos os setores abrangidos pelas convenções de Genebra e em favor de
todas as vítimas de guerra, tanto ci~
vis como rrnlítares:
b) contrfbutr para a melhoria ce
saúde, a prevenção de doenças € o
alívio do sofrimento, através de programas de treinamento e de serviços
que benericíem li comunidade, acíap-tados às necessidades de peculiaridades nacionais e regionais, podendo
também, para Isso, criar e mant-er
cursos regulares, profíssíonaltzantes e
de nível superior;
c) organizar, centro do plano nacional, serviços de socorros de emergência às vítimas de calamidade, seja
qual for sua cansa;
d) recrutar, treinar e aplicar o pessoal necessário às finalidades da 1!lStituição;
e) incentivar a partdcípaçâo de crL
anças e jovens nos trabalhos de Cruz
Vermelha;
f) divulgar os princípios humant..
rios de Cruz Vermelha a fim de .tesenvolver na população e, .xrrtleularmente nas crianças e noe "tovens os
ideais de paz, respeito mútuo e compreensão entre todos os homens e l-Odos os povos.
-ã-

SFÇÃO IV

Emblema

Art. 49 - A Cruz Vermelha -em
por emblema o sinal heráldico da
Cruz Vermelha em campo branco, de
acordo com ~ Convenções Je G0DGbra e com as disposições legct.;s em
vigor, para os fins previstos pelas

CAPíTULO II
Estrutura e Fumcumaanento da Cruz
Vermelha Brasileira
SEÇÃO I

Estrutura

Art. 59 - A Cruz Vermelha, Brastletra compõe-se de:
X)

o órgão Central, que

'ompre-

ende:
a)

b)
C)

a Assembléia Geral Nacional
o Conselho Diretor Nacional
a Diretoria Nacional

Ir) as Filiais Estaduais;
IH) as Filiais Municipais;
SEÇÃO II

Da Assembléia ce-a

Art. 6Q A Assembléia Geral Nacional é o poder soberano da CrJZ Vermelha Brasileira.
§ 19 ~ a seguinte a compostçâo tia
Assembléia Geral Nacional:
a) membros do
Conselho Diretor
Nacional
b) representantes das Fillais Estaduais, em P.Ul1lHO proporcional aos
respectivos quadros sociais, cujo limite mínimo s.erà de dois e o máximo de dez representantes para cada
Filial.
§ 2Q A Assembléia Geral Nacional
reúne-se anualmente em sessões or ~
dinárias. em datas e locais determinados pelas Assembléias precedentes,
ou pelo Conselho Diretor Necíonal e,
extraordinariamente, nas C),.5-0S prr:. vistos pelo art. 89

Art. 79 Compete à Assembléia. Geral Nacional, em suas reuniões ordinárias:
1) eleger o Conselho Diretor Nacional;
II) eleger 05 membros da oomissao
de Finanças;
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lIl) aprovar o Relatório Anual da
Sociedade;
IV - apreciar e votar o Orçamento
Anual apresentado pela Diretoria Nacíonal e aprovado pelo Conselho Di-

retor Nacional;
V) examinar e aprovar a prestação
de contas do .exercício antarior,
VI) deliberar sobre todas as questõe.a ou atos relativos à Sociedade,
exceto os contidos nos ítenes I, II,
IH, IV e V do art. 89
Art. 89 - As sessões extraordiná-

rias da Assembléia Geral Nacional
serão convocadas pelo Presídente da
-Bcciedade, nos seguintes cases:
I) por deliberação exclusiva. do Pre.stdente da Sociedade quando nccessitar de autorização e de recursos
para tomar providências. cuja ,~)<.e
cução não esteja prevista no Estatuto;
H) por proposta de qualquer mom .
bro do Conselho

Diretor

Nacional,

aprovada em sessão pela rna'orta de
seus membros para deliberar sobre
matéria contida nos itens IV, V e
v 1 do art. 71? deste Estatuto;
IH) no caso de dissolução da Sociedade, por proposta de um terço,
pelo menos, de seus membros, e com
a presença da maioria absoluta. 103
membros da Assembléia Geral Nacional;
IV para autorizar a aquisição, permuta ou alienação de bens ímóveís.
de títulos patrimoniais e de quaisquer
bens móveis ele valor acima de trezentos salários mínimos:
V) para modificar o presente Estatuto na forma do art. 42;
Parágrafo ÚlÚ{;. As Aesemblélas
Gerais Extraordmàrias serão convocadas, dentro do prazo de trinta dias.
após a aprovação da proposta submetida ao Conselho Diretor Nacional.
Art. 91? - A Assembléia Geral Nacional é presidida por um de seus
membros eleitos, escolhidos na ocasião
e só pode tomar deliberações, em primeira convocação. pela maioria absoluta de seus membros e em segunda
convocação com qualquer número.
Art. 10 _ Tonas as Assembléias

or-

ctmárias e Extraordinárias serão anunciadas em primeira convocação,
com quinze aias de antecedência. no
mínimo em jornal local, de grande
tiragem, assim como por telegrama

às Filiais Estaduais e em Edital atíxado na Portaria da sede do órgão
Central, e serão sempre convocadas
pelo Presidente da Sociedade, devendo constar do respectivo Edital e A~
genda da reunião.
Art. 11 -- Nenhum membro do
COnselho Diretor Nacional terá voto
no julgamento de atos seus, nas Assembléias Gerais Nacionais.
Art.. 12 -- E' vedada a votação por

procuração, nas

Nacíonaís.

Assembléías Gerais

SEÇÃO III

Do Conselho Diretor Nacional

Art. 13 - .A. Cruz Vermelha Brasileira é dirigida e admímstrada pelo
Conselho Diretor Nacional.
§ 19 Compõe-se o Conselho Dlreter Nacional:
a) de trinta. membros eleitos pela
Assembléia Geral Nacional, em votaçao secreta, renovados anualmente,
pelo terço. todos com mandato de três
anos, podendo ser reeleitos;
b) dos Presid-entes das Filiais Estaduais;
C) de representantes de Ministérios.
Departamentos Federais ou Governos
Estaduais que tenham interesse nos
trabalhos da Cruz vermelha.
§ 21? - Os representantes dos Ministérios da Marmha, do Exército e
da Aeronáutica serão os respectivos
Diretores dos Serviços de Saúde ou
seus prepostos.
Art. 14 - O Conselho Diretor Nacional será presidido por um de seus
ruemnros ereuo, escolhido na ocasião.
§ 19 - Suas oelíberações serão tomadas pela votação da maioria dos
que exercerem ( díreno de voto. e
com o quorum da metade dos membros eleitos, em primeira convocação;
e, em segunda convocação com qualquer número;
§ 29 - Cada membro disporá de um
voto pessoal e intransferível;
§ 31? - Torna-sê automaticamente
vago o lugar do Conselheiro eleito que
faltar, sem motivo justificado, a duas
sessões consecutivas, bem como O daquele que tenha aceite nomeação para cargo remunerado na Cruz Vermelha Braaíteíra, ou que possua qual-
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quer interesse econômico ou financeiro na entídactc:
§ 49 - As vagas que se derem durante o mandato serâo preenchidas
perc próprio Conselho Diretor Nacional;
3 59 - D Conselho Diretor Nacional reunir-se-á, no mínimo trimestralmente. em sessões convocadas pelo
Presidente da Sociedade;
§ 69 Na última reunião ordinária do ano, o Conselho Diretor Nacional votará a proposta do Orçamento,
apresentada pela Diretoria Nacional
para o exercício fin~,nceiro do ano seguinte;
Art. 15 - Af> sessões extraordinárias do COIlS-elhG Diretor Nacional,
realízar-se-âo nor iniciativa do Presidente da Sociedade ou 001' solícitaçâo de, pelo menos, um terço de seus
membros.
Art. 16 - O Conselho Diretor Nacional exercerá todos os poderes necessários para realizar os objetivos da
Cruz Vermelha, especialmente:
I) escolher, dentre seus membros eleitos, em votacão secreta, o Presidente, o Vice-Presidente. o Tesoureiro e os outros Diretores que constituirão a Diretoria Nacional, com mandato de três anos, conforme o art.
17;
lI) preencher por votação secreta,
os mandatos ce que trata o § 39 do
art. 14;
TIl) aprovar o nome e o contrato
do Secretário Geral;
IV) criar as Comissões que julgar
necessárias a.') cumprimento de suas
tarefas. dissolvendo-as quando convier;
V) decidir sobre a constituição e a
dissolução das Filiais e de seus órgãos diretores;
VI) examinar a proposta de orçamento apresentada pela Diretoria Nacional para o exercício seguinte, após
o Parecer da Comissão de Finanças;
VII) pronunciar-se sobre as medidas tomadas, no intervalo de suas reuniões. pela Diretoria Nacional ou pelo
Presidente;
VIII) decidir sobre despesas não
previstas no orçamento, após ouvida
a Comissão de Finanças;
IX) examinar a prestação anual
de contas da DIretoria Nacional, após
a apreciação da Comissão de Finan-

ças. e encaminhá-la à Assembléia Geral Nacional;
X) físcallzar a observância do Estatuto e do Regulamento da Sociedade;
xn estaoe.ecer. aprovar ou modificar os Regulamentos necessários à
aplicação do presente Estatuto;
XII) requerer ao Presidente a convocação da reunião do Conselho Diretor Nacional por um terço de seus
membros;
xnn enoarutnhar à Assembléia
Geral Nacional as propostas para sócios honorários da entidade;
XIV) conceder condecorações, medalhas e coníerír o título de sócio
honorário;
XV) determinar a importância das
contribuições anuais dos membros da
Sociedade.
SEÇÃO IV

Da Diretoria Nacional

Arrt. 17 - A Diretoria Nacional é
o órgão executivo da Sociedade.
§ 1Q A DIretoria Nacional compõe-se dos seguintes membros:
a) Presidente
b) Vice-Presidente
c) Dcretcr-Tesoureírc
d) Outros Diretores cujo
número
será determinado pelo Conselho Diretor Nacional.
§ 29 - Todos os membros da Di:retoria Nacional serão eleitos pelo
Conselho Diretor Nacional. dentre seus
membros, em votação secreta, com
mandato de três anos.
§ 39 _ O Presidente e o Více-Presidente permanecerão no exercício de
suas funções até a pOSSe dos novos dirigentes. caso seus mandatos se encerrem antes de. nova eleição;
§ 49 Haverá um Secretário-Geral, remunerado. que será escolhido
de acordo com o item UI do art. 16
e participará das reuniões da Diretoria, sem direito a voto.
Art. 18 _ A Diretoria Nacional
exercerá todos os poderes inerentes à
sua natureza de órgão de alta adrmnistração e os qU'3 lhe forem outorgados, em caráter especial pelo Conselho Diretor Nacional, os quais constarâo sempre explicitados no Regulamento.
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Parágrafo único - Cabe ainda. à
Diretoria Nacional pronunciar-se sobre as questões importantes que possam ocorrer, assim corno tomar decisões no,'; casos urgente, aâ referendum do Conse.nc Diretor Nacional.
Art. 19 - A Diretoria Nacional reunir-se-á pelo menos mensalmente,
ordínartamente, e tantas vezes quantas necessárias, extraordinariamente,
convocada pelo Presidente ou por solicitação da maioria de seus mem-

bros.
§ 1Q As deliberações serão tomadas por um quorum da maioria absoluta dos membros eleitos e por
maioria dos votos dos presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
§ 2Q A falto. de três sessões consecutivas, sem justdficacíva, implica a
perda do mandato,
§ 39 - As vagas que se derem durante o manda to serão preenchidas
em eleição pelo Conselho Diretor Nacional.
§ 49 Os membros da Diretoria
Nacional só poderão ser demitidos
pelo Conselno Diretor Nacional.
Art. 20 - Compete ao Presidente:
I) supervisionar todos os órgãos subordinados à, Cruz Vermelha Brasileira;
rr) representar a instituição
no
país ou no exterlor-;
rrn nomear procuradores para representar a Sociedade em juizo ou
fora dele;
IV) velar pelo cumprimento do Estatuto e dos Regulamentos da Sociedade, pela execução das decisões adotadas pelos órgãos superiores e tomar medidas urgentes, no intervalo
de suas reuniões ad referendum dos
mesmos, ouvindo sempre a Diretoria
Nacional;
V) autorizar as despesas do órgão
central propostas pelo Tesoureiro;
VI) convocar e presidir as sessões
da Diretoria Nacícnal e convocar as
sessões do Conselho Diretor Nacional
e da Assembléia Geral Nacional, na
forma do Estatuto:
VII) assinar, conjuntamente com o
Tesoureiro, ou seu substituto legal, os
cheques e mcvfmentar as contas da

Socíedadé:

Art. 2'1 sidente:

Compete ao Vice-Pre-

I) substituir o Presidente em suas
faltas ou impedimentos, inclusive no
que se refere ao item vn do art.

20 9;

lI) ser designado para outras atribuições determinadas pelo Conselho
Diretor Nacional, por proposta do
Presidente;
Art. 22 - Compete ao Tesoureiro:
I) fazer parte da Comissão de Finanças da qual é membro nato;
lI) receber todos os fundos e doações pagos à Cruz Vermelha Brasileira e prestar contas à Diretoria Nacional e Comissão de Finanças 0011forme o caso;
In) executar as deliberações da Comissão de Finanças e da Diretoria
Nacional sobre os recursos, depósitos
e investimentos da Sociedade;
IV) assinar os cheques e movimentar as contas da Sociedade, conjuntamente com o prestdente ou seu substituto legal.
Art. 23 -- Os demais Diretores terão suas atribuições determinadas pelo Conselho Diretor Nacional,
por
proposta do Presidente.
Art. 24 - Compete ao Secretário
Geral reger a administração ordínária da Sociedade, por delegação do
Presidente e (la Diretoria Nacional.
â

SEÇÃO

v

Das Filiais

Art. 25 - O regime federativo da
Instituição e o de funcionamento dos
órgãos regionais e locais subordínanse as seguintes diretrizes:
n a iniciativa da criação de uma
filial poderá partir da Diretoria Nacional ou de pessoas idônea-s, mediante entendimento direto com a Diretoria Nacional, ou através da Diretoria da Filial Estadual ou Municipal;
II) ao Conselho Dlretcr Nacional
são subordinadas e diretamente filtadas as organizações dos Estados, Territórios e Distrito Federal denominadas "Filiais Estaduais ou Municipais".
sendo que cada filial tem organização
própria e foro legal na respectiva
sede;
rrr) as Filiais são regidas por um
Regulamento baixado li :10 Conselho
Diretor Nacional, observados os preceitos básicos do presente Estatuto;
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IV) as Assembléias Gerais Estaduais
compõem-se dos membros dos respectivos conselhos Diretores Estaduais e
dos representantes de suas Filiais
Municipais em número proporcional
aos respectivos quadros sociais, dentro dos limites determinados no Regulamento das Filiais;
V) as Assembléias Gerais Municipais são constituídas da totalidade
de seus sócios com direito a voto;
VI) a Diretoria Nacional da Cruz
Vermelha Brasileira prestará às Filiais orientação e apoio e exercerá
ação normativa, coordenadora. e nscaIizadora necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, através de
atos da Diretoria competente;
VII) os bens imóveis, títulos de crédito e valores das Filiais Estaduais e
Municipais só poderão ser gravados
de ônus reais, caucionados, alienados,
permutados, doados,
cedidos, dados
em uso gratuito, ou transferidos sob
qualquer forma, mediante prévia e
expressa autorização da AssembléiaGeral Nacional de acordo com o item
IV do art. 8.°;
Parágrafo único.
Quando houver
perturbação de or.de.m financeira, econômica ou admínistrat.íva de certa
gravidade, o órgão central intervirá
na Filial em írregularídade, através
da Diretoria N·acional ad referendum
do Conselho Diretor Nacional,
na
forma do Decreto n.? 23.432, de 21 de
novembro de 1933, podendo, por igual,
a Entidade Estadual Intervir nas suas
Filiais Municipais, aà referendum da
Diretoria Nacional.
CAPíTULO li!
Do Quadro Social

Art. 26. O ingresso no quadro social da Cruz vermelha Brasileira é
franqueado a todos aqueles que ccmunguem dos princípios esposados pela Instituição, sem distinção de nacionalidade, raça, nível social, religião e opinião política.
Art. 27. Os sócios não respondem
pelas obrigações sociais contraídas
pela Diretoria em nome da Sociedade.
Art. 28. Os associados ela Cruz Vermelha Brasileira dívldem-se em três
categorias, a saber:
I) sócios ativos;
lI) sócios contribuintes;
ID) sócios honorários;

Art. 29. São SOclOS atlvoa aqueles
que prestam serviços voluntários à
Cruz Vermelha Brasileira c estão regístrados como tal na Diretoria do
Voluntariado.
Art. 30. São sócios contribuintes as
pessoas físicas ou jurídicas que efetuem anualmente o pagamento das
contribuições fixadas pelo Conselho
Diretor Nacional.
Art. 31. São sócios honorários as
pessoas físicas ou jurídicas designadas pelo orgão Central devido a serviços relevantes prestanos à Sociedade.
Parágrafo único. Dependendo de
sua aceitação, o Presidente da Repú.blíca será o Presidente de Honra da
entidade.
Art. 32. A qualidade de sócio perde-se nos seguintes casos:
I) exoneração a pedido
'm exclusão por motivo crave a
juízo da Diretoria ou do Conselho' Diretor, mediante votação secreta.
CAPíTULO IV
Recursos e Patrimônio Social

Art. 33. Os recursos da Cruz Vermelha Brasileira provêm de:
a) contribuição dos seus sócios;
b) rendimentos dos seus bens e direitos;
c) donativos de pessoas, empresas
e mstttuíções:
d) fundos angariados através de
campanhas;
e) subvenções e auxílios rios poderes
públicos.
§ 1.0 O patrimônio scctal é constítuído de:
a) saldos disponíveis (em caixa e
nos bancos);
b) contas a receber;
c) estoques;
d) valores (ações, letras de câmbio
apólices, bônus, obrigações I"€ujustá':
veía da dívida pública etc );
e) bens móveis e imóveis.
§ 2.° Os recursos financeiros da Cruz
Vermelha Brasileira, do seu Órgão
Central e nas suas Filiais qualquer
qae seja a sua origem, s6 Poderão ser
empregados nos fins a seguir enumerados:
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I) na sua administração;

lI) na conservação e ampliação do

patrimônio;
II!) no atendimento de suas atividades filantrópicas consoante o dísposto no art. 3.° e seu parágrafo unico;

Art 34. O exercício Itnanceiro coincide com O vigente na Administração Pública Federal.

Art. 35. A proposta de orçamento
e o relatório financeiro serão submetidas à aprovação da Assembléia Geral Nacional, após ouvida o Conselho
Diretor Nacional, com J parecer da
Comissão de Finanças.
Arb. 36. A comissão de wínanças,
eleita pela Assembléia Geral Nacio-

nal (art. 7.°, item 11), será composta
de cinco membros, um dos quais será
o tesoureiro eleito com mandatos
ootncídentes com os dos membros do
Conselho Diretor Nacional.
§ 1.' Compete à Comissão de Finanças, acompanhar as c.tívídadea financeiras da Sociedade, emitir parecer sobre todas as questões a. elas relacionadas e, em particular, sobre os
orçamentos, as contas do exercício e
os relatórios referentes ao patrimônio
e às finanças.
§ 2.° A Comissão de Finanças poderá examinar, livros, documentos e
arquivos, para a elaboração de seus
pareceres, ou convocar qualquer funcionário da Sociedade.
§ 3.° A Comissão de Finanças, quando necessário promovera as cudítorias destinadas à venncaçãn das contas do exercício.
§ 4.° Quando o volume e a natureza
das contas, a critério do Conselho Diretor Nacional, não justificarem a
despesa com tais perícias, serão elas
examinadas por pessoa idônea, que
não seja parte sujeita 1.0S Interesses
dos responsáveis pelas mesmas.
§ 5'<' O Conselho Diretor Nacional
exercerá fiscalização sobre o movimento financeiro das Filiais e estenderá às Filiais as atribuições díscrtm.nadas neste artigo.
Art. 37. As Filiais Municipais obrigam-se a contribuir para as respectivas Filiais Estaduais, e estas para o
Orgão Central, antes do término do
primeiro semestre, com uma anuídade arbitrada pela Assembléia Geral

EXECUTIVO

Nacional e calculada sobre a renda
bruta do exercício antertor, excluídas
as subvenções governamentais.
Parágrafo único. A anuidade estabelecida neste artigo será proporcíonal à receita, mediante critério a ser
adotado pela Assembléia Geral Nacional.
CAPíTULO V
Disposições Gerais

Art. 38. Somente a Diretoria Nacional cabe manter relações de qualquer natureza com as outras Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e
com órgãos íntemacíona.ía.
Art. 39. Nos casos em que SOCiedades Nacionais de Cruz Vermelha
de outros países, oficialmente resinhecídas, solicitem permissão para
agir em território brasilerro, a Cruz
Vermelha Brasileira, após ouvir as
autoridades competentes, pode autorizar a representação cessas Sociedades, por delegações devidamente acreditadas junto ao órgão Central, conforme as regras fixadas cela cruz
Vermelha Internacional.
Art. 40. A Cruz Vermelha Brasileira, para possibilitar a execução de
suas atividades filantrópicas e manutenção do ensino, poderá firmar
convênio e contratos de acordo com
seus princípios estatutários.
Art. 41. Os cargos eletívoa não são
remunerados.
Art. 42. O presente Estatuto só poderá ser modificado por Assemblóía
Geral Extraordinária e maíorta absoluta de votos, após seu estudo pelo
Conselho Diretor Nacional, e só vigorando a modificação após aprovação
do presidente da República.
Art. 43. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos perc Conselho
Diretor Nacional ad reteretunuá da
Assembléia Geral jcacíonaí ,
Art. 44. A dissolução da Sociedade
só poderá. ser declarada pela Assembléia Geral Nacional, no caso de impossibilidade de preencher os seus
fins observando-se o seguinte:
I) convocação especíal da Assembléia Geral Nacional extraordinária,
para tal fim, com mlmn-o de trinta
dias de antecedência e anunciada durante três dias alternados, da mesma
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semana, através de dois jornais de
maior tiragem, mediante pedido per
escrito de um terço de seus membros;
II) a Assembléia Geral Nacional
será precedida de Assembléias Gemie locais, convocadas para o mesmo
fim e nas mesmas condições de funcionamento da Assembléia Geral Nacional;
nn presença de número superior a
dois terços da totalidade dos seus
membros;
IV) deliberação por maioria absoluta dos seus membros;
Art. 45 - No caso de dissolução da
Sociedade o respectivo natrimóruo reverterá a uma congênere determinada
pela Assembléia Geral Extraordmária.
Parágrafo único. O pntrfmõnto da
Filial Estadual ou da FilbJ Municinal
que se extinguir, reverterá respectivamente, ao órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira ou à Fihal Estadual
correspondente .
CAPíTULO V]
Disposições Transuorvu:

Art. 46. O presente Estatuto entrará em vigor na data da publicação do
ato do Presidente da República aprovando-o consoante o disposto no parágrafo único do art. 1." do Decretolei n.v 426. de 21 de janeiro de 1969,
devendo o Conselho Diretor Nacional
elaborar o respectivo regulamento. no
prazo de sessenta dias, após a data
da referida publicação, prazo este que
poderá ser prorrogado pelo Presidente da Sociedade até, no máximo, cento e vinte dias.

DECRETO

N.o

76.079 -
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DECRETO

N.O

76.078 _
1975

'\)E

4 na

AGOSTO DE

Altera a denominação de órgãos do
Ministério da Saúde e dá outras
providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe COI1fere o artigo 81, itens lU e \7, da
Constituição,
DECRETA

Art. 1.0 A Divisão Nacional de Lepra e a Campanha Nacional Contra
a Lepra, integrantes da Secretaria Nacional de Saúde, a que se refere o
número 1, letra "e", do artigo 2." oo
Decreto número 74.891, de 13 de novembro de 1974, que dispõe sobre a eStrutura básica do Minístérjo da Saúde, passam a denomi nar-se, respectlvamente, Dívlsão Nacional de Dermatologia Sanitária e Campanha 'cactonal Contra a Hanseniase.
Art. 2.° A Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária tem por rinalícíade planejar, orientar, coordenar, aUxilíar, controlar. fiscalizar e executar,
supletivamente, a.fvidades de orevencão da hanseniase e de outras dermatoses de interesse sanitário, 'aem COlDO
o tratamento específico e a reabíütaçao dos seus ,portadores.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
4 de agosto de 1975;
da Independência e 87.<' da
República.
Brasílía,

154.0

ERNESTO GEISEL

Paulo de Almeida Machado

DE 4 DE AGOSTO DE

1975

Abre ao Ministério ào Exército c crédito suplementar de Cr$ 400.000. OOO,CO
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento,

O Presidente da República,
usando da atribuição que Ih'? confere o artigo 81, item IH, da COIL'":itituição, e da autorização contida no artigo 6.° da Lei n.s e. 18'7, de 16 de
dezembro de 1974,
DFCRETII:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Sr$ 400.000.GOO,OO (quatrocentos milhões de crnzetros), para
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reforço de dotações ctçamentárlas consignadas ao subanexo 11300, a saber:

c-s

1600
'.601
1601.06280212.338
3.1.1.1

-

MINIST"RIO DO EX"'RCITO
Mmietérro do Exército
Pagamento de Pessoal Civil
Pessoal ClvJI

01
02
1601.06281662.337
3.1.1.2

-

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Pagamento de Pessoal Militar

02 -

3.2.3.3 -

1,00

27.3GO,OOO

.

7.2CÜ.OOO

Despesas Variáveis

.

Balárro-Famílía

.

355.bO(:.COO
lO.GG('.c,OO

Pessoal Militar

~_

400.00U.000

Total

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotaçâc orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:

crs

3900 -

1,UO

RESERVA DE CONTING"NCIA

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
4:'JO.CCO.C:üO
Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1975; 154.0 da Independência e 37.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simcnser.
João Pa-ulo dos Reis veuceo

DECRETO N'" 76.080 AGOSTO DE 1975

DE

5

DE

Aprova o Regulamento do Departamento de Pesquisas e Desenooloimento (DEPED).

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1'" Fica aprovado o Regulamento do Departamento de Pesquisas
e Desenvolvimento (DEPED), que
com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados, o Regulamento
aprovado pelo artigo 3'" do Decreto nv
65.450, de 17 de outubro de 1969 e
demais disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1975;
154'" da Independência e 87'" da
República.
ERNESTO

GEISEL

J. AraTipe Macedo

REGULAMENTO DO
DEPARTAMENTO DE PESQtllSAS
E DESENVOLVIMENTO <DEPED)
PRIMEIRA PARTE
Generalidades
CAPÍTULO

I

Finalidade e Subordinação
Art. 1'" O Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento (DEPEDJ.
previsto no Decreto nc 60.521, de 31
de março de 1967, alterado pelos Decretos nvs 65.450, de 17 de outubro de
1969, 65.576, de 21 de outubro de 1969,
75. 192, de 7 de janeiro de 1975 e ..
75.670, de 28 de abril de 1975, é o órgão de Direção-Setorial do Mírnsténo
da Aeronáutica incumbido de assegurar a consecução dos objetivos da Politica Aeroespacial de interesse do Ministério da Aeronáutica nos setores da
Ciência, da Tecnologia e da Indústria.

Art. 2'" O DEPED é diretamente
subordinado ao Ministro da Aeronáutica.

AT0S
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Art. 3'1 O DEPED é Unidade Administrativa.
CAPÍTULO

II

Disposições Gerais

Art , 4'1 Compete ao DEPED:
1 - a consecução dos objetivos da
Política Aeroespacial de interesse do
Ministério da Aeronáutica, no que diz
respeito à qualífícaçáo profissional, as
pesquisas, ao desenvolvimento e a outras atividades relacionadas com 08
assuntos aeronáuticos e espaciais, nos
setores da Ciência e da Tecnologia;
2 - o fomento, a coordenação e o
apoio às atividades industriais dos setores aeronáutico e espacial do interesse do Ministro da Aeronáutica,
3 - os estudos para a construção,
operação, modernização e ampliação
dos Campos de Lançamento de Foguetes, destinados à realização de atividades e projetos espaciais de interesse do Ministério da Aeronàutiaa,
de conformidade com o estabelecido
nas Diretrizes-Gerais da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
4 - a ligação com os órgãos Centrais dos Sistemas da Administração
Federal nos assuntos relacionados diretamente com suas atribuições especificas;
5 - a verificação do cumprimento
das normas, critérios, prlncípíos e
programas elaborados pelos órgãos
Centrais dos Sistemas do Míniszérío
da Aeronáutica, no âmbito de sua JUrisdição; e
6 - a proposta de normas, critérios, princípios, planos, programas e
projetos relativos às atividades cientificas, tecnológicas e de fomento industrial, relacionados com os assuntos aeronáuticos e espaciais de interesses do Ministério da Aeronáutica.

SEGUNDA PARTE
Organização e Atribuições dos órljÚOS
CAPÍTULO

I

Estruturação

Art. 59 O DEPED tem a seguinte
constituição:
1 - Direção-Geral;
2 - Centro Técnico Aeroespacial; e
3 - Campos de Lançamento de Foguetes.

EXECUTIVO
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Art. 6'1 A Direção-Geral do DEPED
compõe-se de:
1 ~ Diretor-Geral;
2 - Conselho Técnico de Aeronáutica e Espaço;
3 - Subdepartamento de Planejamento e Controle;
4 - Subdepartamento Técnico-Científico;
5 - Gabinete;
6 - Inspetoria-Setorial; e
7 - Comissão de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
.érb , 79 Ao Diretor-Geral, além dos
encargos especificamente previstos
nas disposições regulamentares e de
outras atribuições que lhe forem cometidas, compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar
as atividades dos órgãos da DíreçâoGeral para o cumprimento da finalidade prevista no artigo 19 deste Regulamento;
2 - supervisionar as Organizações
subordinadas;
3 - assessorar o Ministro da Aeronáutica nos assuntos relatrvos aos setores de atividades do DEPED;
4 - encaminhar aos órgãos competentes o Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do
Ministério da Aeronáutica e as propostas orçamentárias anuais e plurianuais do DEPED;
5 - propor ao Ministro da Aeronáutica as normas, critérios, princípios, planos, programas e »rojetcs relativos aos assuntos da Política' Aeroespacial, nos setores da Ciência, da
Tecnologia e da Indústria;
6 - assegurar o cumprimento das
normas, critérios, princípios e programas elaborados pelos órgãos Centrais
dos Sistemas do Ministério da Aeronáutica, no âmbito de sua jurisdição;
7 - propor aos órgãos Centrais dos
Sistemas estranhos ao DEPED modificações e/ou criação de normas,
critérios, principios e programas;
8 - presidir o Conselho Técnica de
Aeronáutica e Espaço (CONTAE);
9 - promover, com aprovação do
Ministro da Aeronáutica, congressos,
simpósios, conferência, seminários, reuniões convenções e exposições, nacionais ou internacionais, a fim de
estamular o desenvolvimento cientifico e tecnológico, referentes às atíví-
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cedes aeroespaciais, de interesse do
Ministério da Aeronáutíca;

10 - promover e manter o intercâmbio de informações técnico-cientificas com instituições nacionais e
Internacionais, que se dediquem as
atividades aeroespaciais ou correiatas:
11 - promover e propor a realizacão de contratos, convênios e/ou outias formas de cooperação e intercâmbio de interesse do DEPED; e
12 promover a integração das

atividades do DEPED com as dos demais órgãos do Ministério da Aero-

náutica,

Art. 89 O

Conselho Técnico

ce

Aeronátíca e Espaço (CONTAE), é o

órgão consultivo do
Diretor-Geral
para os aeeu..atos de desenvolvimento
Cientifico, Tecnológico e Induatrlaâ

compreendidos

DEPED.

nas atrâbutçõea

do

Parágrafo único. A composição e
o funcionamento do CONTAE serão
definidos por Ato Ministerial.
Art. 99 O Subdepartamento de
Planejamento e Controle, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, é o
órgão encarregado do planejamento
integrado de programas e projetos do
âmbito do DEPED, bem como de seu
acompanhamento, em estreita coordenação com o Subdepartamento Técmco-Clentifíco,
Art. 10. O Subdepartamento de
Planejamento e Controle tem a eeguínte constituição;
1 - Chefe;
2 - Dilvisão de Planejamento;
3 Divisão de Coordenação e
Controle; e
J - Divisão de Assuntos Juridicos.

Parágrafo único. O Chefe do Subdepartamento de Planejamento e
Controle dispõe de uma Secretaria e
de um Adjunto com encargos de Meesssoramento.
Art. 11. Ao Chefe do Subdepartamente de Planejamento e Controle,
além dos encargos orevistcs nas cnsposições regulamentares e de outros
que lhe forem cometidos, compete:
1 dirigir, coordenar e controlar
as atividades das Divisões subordinadas;
2
assessorar o Diretor-Geral,
nos assuntos jurídicos e os relacionados com o planejamento, coordenaç ã o e controle;

3 - submeter à apreciação do Diretor-Geral diretrizes normas, critérios, principias, planos, programas e
projetos pertinentes às atividades do
Departamento;
4 - consolidar as propostas orçarnentárlas anuais c píur-anuais
do
DEPED e das demais Unidades Administrativas subordinadas ao mesmo, submetendo-as à aprovação do
Diretor-Geral e providenciando sua.
apresentação ao Estado-Maior da Aeronáutica; e
5 - submeter à aprovação do Diretor-Geral o Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
do Ministério da Aeronáutica, visan<lo à consecução dos objetivos da Política Aeroespacial.
Art. 12. A Divisão de Planejamento. diretamente subordinada ao Chefe
do Subdepartamento de Planejamento e Controle, tem por finalidade:
1 - promover a elaboração dos
planos, programas e projetos de interesse do DEPED;
2 - arralísar a vbaoilt.tade econômica de novos projetos e atividades;
3 - elaborar as propostas orçamentárias anuais e plurianuais referentes a programas e projetos coordenados, diretamente, pela DireçãoGeral do DEPED e opinar sobre
aqueles elaborados pelas Unidades
Administrativas subordinadas ao mesmo; e
4 - elaborar e manter atualizado
o Plano Básico de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Ministério da Aeronáutica.
Art. 13. A Divisão de Coordenação
e Controle. diretamente subordinada
ao Chefe do Subdepartamento de
Planejamento e Controle, tem por finalidade:
1 - estudar e compatibilizar a execução física dos planos, programas e
projetos da área do DEPED; e
2 realizar o acompanhamento
econômico-financeiro dos planos, programas, projetos, contratos e convênios.
Art. 14. A Divisão de Assuntos Jurídícos, diretamente subordinada ao
Chefe do Subdepartamento de Planejamento e Controle. tem por finalidade:
1 - estudar, analisar e apresentar
pareceres sobre assuntos jurídicos e
legais; e
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2 - promover a divulgação, no âmbito do DEPED, da legislação pertinente à Política Aeroespacial.
Art. 15. O Subdepartamento Técnico-Científico, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, é o órgão encarregado dos assuntos pertinentes
ao campo aeroespacial e referentes:
1 ~ à qualificação técnica e cíentífica de pessoal;
2 - à pesquisa e desenvolvimento
técnico-científico ;
3 - ao fomento da Indústria;
4 - às atividades de Homologação
de produtos e serviços; e
5 - à mobilização industrial.
Art. 16. O Subdepartamanto Técnico-Científico tem a seguinte constetuição:
1 - Chefe;
2 - Divisão de Ensino;
3 - Divisão de Pesquisa, Desenvolvimento e Indústria Aeroespacíai; e
4 - Divisão de Homologação.
Parágrafo único - O Chefe do Subdepartamento Técníco-Cíenãf'íco diapõe de uma Secretaria e de um Adjunto com encargos de assesscramento-

Art. 17 - Ao Chefe do Subdepartamento Técnico-Científico, além dos
encargos previstos nas dlspostções regulamentares e de outros que lhe forem cometidos, compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar
as atividades das Divisões subordinadas;
2 - assessorar o Diretor-Gerai nos
assuntos relacionados com a pesquisa
e desenvolvímento, a qualificação C1entífica e tecnológica de pessoal, o
da Direção-Geral do DEPED.
fomento e desenvolvimento industrial
e as atividades de homoíozação e de
mobilização industrial em sua área
de competência;
3 - submeter apreciação do Diretor-Geral diretrizes, normas crítérfos,
princípios, planos, programas e projetos pertinentes às atividades
do
Subdepartamento; e
4 - coordenar as atividades técnicas e cientificas, de interesse do campo aeroespacial, em estreita ligação
com o Subdepartamento de Planejamento e Controle e com os órgãos correlatos do Centro Técnico Aeroespacial.
à
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Art. 18 - A Divisão de Ensino, diretamente subordinada ao Chefe do
Subdepartamento Técmco-Cíentíflco,
tem por finalidade:
1 - estudar e emitir pareceres nos
assuntos relacionados com o ensino
Técnico-Científico, no campo nerceepacíal:
2 - executar as atividades de previsão, planejamento e ccntroíe, nos
assuntos atinentes à Divisão.
Art. 19 - A Divisão de Pesquisa
Desenvolvimento e Indústrra Aeroes-'
pacial, diretamente subor-Itnaóa ao
Chefe do Subdepartamento TécnicoCientifico, tem por flnalídade:
1 - acompanhar a execução dos
programas de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico,
no
campo aeronáutico;
2 - promover as atividades de ro,
mento à Indústria Aeroespacial: e
3 - promover as atividades de mobilização industrial no ca.npo aeroespacial, em sua área de a.tribuiçâo .
Art. 20. - A Divisão (!,~ Homologação, diretamente subordtnaua ao
Chefe do Subdepartamento TécnicoCientífico. tem por fínahdade:
1 - estudar e propor as diretrizes
para as atividades de homologação,
em sua área de competência, ue acor•.0 com as normas ministeriacs reguladoras do assunto; e
2 - executar as atividades de previsão, planejamento e controle nos
assuntos atinentes à Dívísão .

Art. 21. -

ü Gabinete, diretamen-

te subordinado ao Diretor-Gerar, tem

por finalidade assegurar ') apoio necessário ao cumprimento da missão
Art. 22. - O Gabinete tem a seguinte constituição:
1 - Chefe;
2 - Seção Administracíva;
3 - Seção de tnrorrnações:
4 - Seção Auxiliar; e
5 - Seção de Relações Públicas e
Cerimonial.
Art. 23. Ao Chefe do Gabinete com-

pete assegurar e coordenar as atrvrdades administrativas e auxiliares da

Direção-Geral do DEPED.
Art. 24. A .3eçâo Adm-ntstraitva,
diretamente subocdínada ao Chefe do
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Gabinete, tem por fínalid.a.íe

'1

eXH-

cução, entre outras atívldaues, de administração do pessoal, de finanças,
de intendência, de transporte e de
patrimônio.
Art. 25. A Seção de Informações

diretamente subordinada ao Chefe do
Gabinete, tem por finalidade o trato
dOS assuntos pertinentes às Informações. no âmbito ao DEPE~.
Art. 26. A Seção Auxiliar, direta-

mente subordinada ao Chefe do Gabinete, tem por finalidade a. execução
entre outras, das atividades de secretaria, de documentação e de mecanografia.
Art. 27. A Seção de Relações Publicas e Cerímontal, diretamente subordinada ao Chefe do Gabtnete, tem

por finalidade a execução das ativa-

dades de Relações Públicas e de cenmonial, de interesse' do DI'PED.
Art.

28.

A Inspetoría-Serorral, di-

retamente subordinada ao DiretorGeral, tem por finalidade assegurar
a execução das atividades de tnspeção técnica €: administrativa, das 8t.'vidades de administração financeira,
1.4-" contabilidade de custo e de audttona, bem corno das atividades de
estatística e de processamento de dados, no âmbito do DEPED.
Art. 29. A Inspetoría-Betor.a.l tem
a seguinte constituição:
1 - Chefe;
2 - Seção de Inspeção;
3 - Seção de Administração Fi,
nanceíra, Contabilidade e Audítorra: e
4 - Seção de Estatística e de Processamento de Dados.
Art. 30. A Seção de Inspeção, diretamente subordinada ao Chefe da
Inspetoria-Setorial, tem D01' ünahdade o trato 10s assuntos -1:: ínspeçao
recníca e admimstrattva,
Art. 31. A Seção de Administração
Financeira, Contabilidade b Auditoria,
diretamente subordinada ao Chete «a
Inspetoria-Setorial, tem por f'ínalídade o trato dos assuntos de adrrúnístra,
ção financeira, de contabilidade 'Õ' ce
auditoria.
Art. 32. A Seção de Estatística e
de Processamento de Dad.e, dtreta .
mente subordinada ao Chefe da InBpeto-ía-Setortal, tem por finalidade
a pesquisa. estatística, a análise dos
dados estatísticos e a orienraçúc das

atividades de processa.mente de dados
que permitam o planejamento, a (."0ordenação e o controle, de interesse
do DEPED.
Art. 33. A Comissão de Investlga-.
çâo e Prevenção de Acidentes Aero
náuticos (CIPAA),
direta.uente subordinada ao Diretor-Geral 'Cem suas
atribuições previstas nas normas :':'0
Sistema de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (SI?AER)
Parágrafo único. A CIPAA é apoiada pela Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronautdccs ,
Art. 34. O centro Técnico Aeroespacial (CTA), diretamente s.ibordínade ao Diretor-Geral do DF.PEQ, 0 o
órgão que tem for fínar.dada rean.,
zar, diretamente, mediante convênios
contratos ou outras formas ci.~ cooperação e mtercâmbio, as segu.ntcs atávídades:

1 - pesquisas, desenvolvnuento e
outras atividades ligadas aos assuntos
aeronáuticos e espaciais de tní.eressc
do Ministério da Aeronáutica n03 setores da Ciência e 'r'ecnoío j!.i:
2 - fomento, coordenação e ap.:o
às atividades industriais .ícs setores
aeronáuticos e espaclals do Ministério da Aeronáutica, bem como exercer
atividades de homologação nos referidos setores; e
3 - promoção e estímulo pa-a qualificação profísslonal, visando Co desenvolvimento de atividades aeroespaciais, particularmente as do InteresSe do Ministério da Aeronáuttca .
Parágrafo único. A consticuiçao e
as atribuições do Centro .récníco A€roespacial são regidas por Regulamento próprio.
Art. 35. Os Campos de Lançamento de Foguetes, diretamente subordinados ao Diretor.Gera.l do DEPED,
têm por finalidade fornecer o apoio
necessário à realização das atividades
aeroespaciais realizadas no País, em
observàncía ao fixado na Politica
Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais ,
§ 19 - - Os Campos de Lançamento
11:::: Foguetes serão ativados mecüante atos específicos do Ministro da
Aeronáutica, por proposta do D· -ev.rGeral &0 DEPED, flxando-Ihes sua
constituição e atribuições.
§ 211 ~ Os Campas de Lançar is-nto
de Foguetes reger-se-ão por Regimentos Internos próprios.
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CAPÍTULO II

Do Pessoal

Art. 36. O Diretor .Geral do ... ..
DEPED, é Oficial-General do Quaaro
de Oficiais Aviadores, da ativa, do
pmto de Tenente-Brtgadetro.
Art. 37. Os Chefes dos Subdepartamentes são Oficiais-Generais do Qua~
dro de Oficiais Aviadores ou Engenheiros, da Ativa, do Posto de llngadeíro.
Art. 38. O Chefe do Gabinete é
Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, do Posto
de Coronel, com esc.
Art. 39. Os Chefes da InspetortaSetorial, da Divisão de Planejamento
e da Divisão de Coordenação e con,
trole são Oficiais Superiores do Oorpo de Oficiais de Aeronáutica, da Ativa, do posto de Coronel ou 'Tenente
Coronel.
Art. 40. Os Chefes das Divisões de
pesquisa, Desenvolvimento e Indústria Aeroespacial e de Homologação,
são Oficiais Superiores do Quadro
de Oficiais Aviadores ou Engenheiros,
da Ativa, do posto de Coronel ou Tenente Coronel.
Art. 41. O Chefe da Divisão de
Ensino é Oficial do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, e o Chefe da Divisão
cc Assuntos Jurídicos é civil com qualificação funcional compatível.
Art. 42. O presidente da CIPAA é
Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, não incluíd,) em Categoria Especial, de preferência com o curso correspondente.
Art. 43. Os Adjuntos dos Chefes
dos Subdepartamentos são Oficiais
Superiores do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, da Ativa.
Art. 44. Os Chefes das Seções do
Gabinete e da Inspetoria-setorial
são Oficiais do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, da Ativa, e terão seus
postos e quadros definidos no Regimento Interno.
Art. 45. A denominação específica
dos Agentes da Administração constará do Regimento Interno do
.
DEPED.
Art. 46. AB substituições eventuais
far-se-ão, respectivamente, dentro de
cada um dos órgãos citados neste
Regulamento, respeitado o principio
geral de antiguidade e os requisitos
exigidos para o cargo ou função.

Parágrafo 1UllCO. O Substituto
eventual do Diretor-Geral do
.
DEPED é o Oficial-General de maior
hierarquia em função no âmbito do
DEPED.
Art. 47. As atribuições disciplina-

res do Diretor-Geral do DEPED são
as previstas no RDAer para Diretores-Gerais enquanto o assunto não
for regulado especificamente.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias e Pinais
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias

Art. 48. A implantação integral da
Organização prevista neste Regulamento e a consequente desativação
das estruturas previstas no Regulamento em vigor far-se-ão segundo
atos internos baixados pelo Ministro
da Aeronáutica.
Art. 49. O Diretor-Geral do ....
DEPED submeterá à aprovação do
Ministro da Aeronáutica o Regimento Interno da Direção-Geral do ....
DEPED e a respectiva Tabela de Organização e Lotação (TOL).
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno de que trata
este artigo caberá ao Diretor-Geral
ol i DEPED baixar normas, atos ou
instruções reguladoras que se façam
necessárias à vida administrativa do
DEPED.
CAPíTULO l i

Disposições Finais

Art. 50. Os órgãos da DireçãoGeral do DEPED podem ser desdobrados em Subdivisões, Seções e Subseções de acordo com o Regimento
Interno aprovado pelo Ministro da
Aeronáutica.
Art. 51. São consideradas funções
de Estado-Maior as funções previstas especificamente no Regimento
Interno, quando exercidas por OfIciais possuidores do Curso Superior
de Comando, Estado-Maior ou de Direção de Serviços.
Art. 52. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica. - JoeZmir Campos de Araripe
. Macedo, Ministro da Aeronáutica.

I

I
SEC

AOM

I I

I

GABINETE

SEC
I NfO

I

I
SEC

A'X

CI PAA

I

I I,

R

I

CTA

GQNTAE

I

SEC -

IN$PEÇAQ

I

D;~
LANÇAMENTO

!lGAMPOS

\

I

lFSEC
ADr'~~
FI ~l CüNT AU

SETORIAL

INSPETORI A

I

0'"

""

CONT

I

SEC

Dl

EST PROC QM

DESENVOLVIMENTO

I

DIRETOR GERAL --1

PS E CC ER

I

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E
ORGANOGRAMA

I
I

ISUBDEPARTA~ENTol
I

I
O"

ENSINO

E
orv

o'"JUR

ASS

CODRO

I,

I

r+-

ISUBDEPARTAMENTol
PLJ e CONTROLE

I
I

I

I

TEC-CIENTIFICO

H

,I

PESO DIV
DSV IND
AEROESPACIAL

f-.jF

O'V

HOMOLOGAÇÃo

_+

ATOS
DECRETO N.O 76.081 AGOSTO DE 1975

DE

145

DO PODER EXECUTIVO

5

DE

DECRETO N.O 76.082 AGOSTO DE 1975

DE

5

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que menciona, situado em Teresina, Estado
do Piauí.

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do terreno que menciona, situado em Curitiba, Estado
do Paraná.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
1.0 do Decreto-lei n.v 178, de 16 de
fevereiro de 1967,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item H'I. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2'l item I, da Lei ne 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Caixa Econômica Federal, da área
construída de 3. 020,00m2 (três mil e
vinte metros quadrados), correspondente aos 5.° e 6.° pavimentos e uma
loja no andar térreo do edifício-sede
do Ministério da Fazenda, em Teresina, Estado do Piauí, de acordo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número 0768-5.181, de
1974.

Art. 2.° A área a que se refere o
artigo anterior se destina à instalação
de unidades administrativas da Caixa
Econômica Federal - Filial do Piauí.
no prazo de 1 (um) ano, a contar da
data da assinatura do contrato de Ce3são, que será lavrado em livro próprto
do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.° A cessionária assumirá os
~n~argos decorrentes da utilização do
imóvel e ~ obrigará a desocupá-lo se,
após 2 (dOIS) anos da cessão, a União
dele necessitar para seus serviços.
Art. 4.° A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao imóvel, no todo ou em parte, vier
a. ser dada destinação diversa da prevista no art. 2.° deste Decreto 0-:.1, ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
v-gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do terreno
com a área de 863,50m2 (oitocentos e
sessenta. e três metros quadrados e
cinqüenta decímetros quadrados), situado na Rua Dr , Francisco Guimarães, a/n.s. em Curitiba, Estado do
Paraná, ocupado nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição,
pelo Ministério da Agricultura, com
as seguintes dimensões e confrontações: partindo de um ponto situado
sobre o perfilamento sul da Rua Doutor Francisco Guimarães e que se :mcontra a 78,OOm do perfilamento oeste
da Rua Schtller, mede, ao longo da
Rua Doutor Francisco Guimarães,
44,~Om; daí, em linna perpendicular à
primeira, mede 22,OOm, confrontando
com terrenos de propriedade de Catarina R. Ratmann; dai, em linha
perpendicular a esta e paralela àprimeíra, mede 34,50m, confrontando
com terreno de Lidia Santos; finalmente, mede 24,00 ao ponto mtctar,
confrontando com a faixa de terrenos
de domínio da Estrada de Ferro Curitiba - Rio Branco do Sul.
Art. 2.° O imóvel descrito no artigo anterior pertence ao Registro de
Imóveis da 3." circunscrição Iudícíária
de Curitiba, Capital do Estado do Paraná.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° <ia
República.
ERNESTO GEISEL

M ária Henrique Simonsen
AlYSsOn rauuneu:
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Concede à Serrana S.A. de Mineração o direito de lavrar apatita no
Município de tneró, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
e nos termos do artigo 43 do Decretoleí D.O 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.s 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Serrana
S. A. de Mineração concessão para .[tvrar apatíta em terrenos da União,
rio lugar denominado Fazenda Ipane-

ma, Distrito e Município de Iperó, Estado de São Paulo, numa área de qua-

trocentos e oitenta e quatro hectares,
oitenta e três ares e quarenta e seis
centiares (484.8346 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a três mil novecentos e
trinta metros (3.930m), no rumo verdadeiro de sessenta e três graus sudoeste (630 SW), do canto sudoeste
(SW) da ponte da estrada de ferro
da Ferrovia Paulista S.A. - FEPA~A,
sobre o Rio Ipanema, e os lados a
partir desse vértice os seguintes comprimento e rumos verdadeiros: dois
mil e duzentos metros (2.200m), sul
(S); dois mil duzentos e cinqüenta
metros (2.250m), oeste (W); dois mil
cento e quaren ta e sete metros
.
(2.147m), norte (N); mil novecentos
e trinta e quatro metros (1.934m),
este (E); sessenta e dois metros ....
(62m), trinta e um graus e vinte minutos noroeste (310 20' NW); trezentos e quarenta e oito metros (348m),
este (E).
Parágrafo único. A concessão -íe
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguínte:

a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decrete n.e 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.? 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;

b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos corres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n." 1.038, de
21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se .he
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo t:l
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM 816.160-68).

Brasília, 5 de agosto de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.O 76.084· AGOSTO DE 1975

DE
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DE

Dispõe sobre medidas aplicávels '1 'j.,-aíses que impeçam ou tiiticuücm: o
acesso de produtos
oraeiteiros a
seus mercados.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conferem os itens I, IH e IX do art. 81 e o
item I do artigo 21 da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
39 do Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967 e no inciso ri do artigo 3.0 e no inciso b do artigo 22 da
Lei n," 3.244, de 14 de agosto de 1957,
DECRETA:

Art. 1.0 o Ministério da Fazenda,
ouvido previamente o Ministério das
Relações Exteriores,. poderá suspender a vigência de concessões tarrfárias outorgadas pelo Brasil em negociações internacionais, aplicar sooretaxa tarifária de até 100% tui valorem ou impor outras restrições à unpcrtação de. mercadorias originárias
de país que adotar medida que anule
ou prejudique concessões outorgadas

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ao Brasil em reciprocidade, ou que de
outra forma dificultar as exportações
brasileiras para. o seu mercaco .
Parágrafo único. No caso de aplicação das medidas previstas neste Decreto a. países que se beneficiam de
tratamento tarifário preferencial, o
conselho de política Aduaneira, no
interesse do abastecimento interno,
poderá reduzir a alíquota elo produto
de outras origens em caráter geral ou
mediante aplicação de quota tarifária.
Art. 2.° As medidas de que trata o
artigo 1.0 terão vigência
enquanto
perdurar a situação que as motivou e
serão suspensas ouvido previamente o
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 5 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° da.
República.
ERNESTO GEISEL
Antônio Francisco .4zere:io da
Silveira
Mário Henrique Simonseu:

DECRETO N,o 76.085 AGOSTO DE 1975

DE

6

DE

V - Administração tributária: tJ'L-butaçâo, fiscalização e arrecadação;
VI - Administração financeira, ('ontabilidade e auditoria; e
VH - Administração patrímontal ,
CAPÍTULO

I

Organização

Arb. 2.° O Ministério da Fazenda
(MF) é constituído dos seguintes ór-

gãos e entidades:
I - Estrutura Básica:
a) órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro:
1. Gabinete do Ministro (GM);
2. Coordenadoria de Assuntos Econômicos (CE);
3. Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CI);
4. Coordenadoria de Comunlcaçào.
Social (CCS);
5. Divisão de _ Segurança e Infor-:
mações (DSI);
b) órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle Financetro:
1. Secretaria-Geral (SG);
2. Inspetoria-Geral de Finanças
(IGFF);

Dispõe sobre a Estrutura Bdsica do
Ministério da Fazenda e dd outras
providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da
Constituição, ~
-DECRETA:

Art. 1.0 O Ministério da Fazenda
(MF), criado pelo Alvará de 28 de JUnho de 1808, sob a denominação de
Erário Régio, e transformado em Ministério da Fazenda pela Lei número
23, de 30 de outubro de 1891, tem sua
área de competência constituída de:
I - Assuntos monetários, credltícios, financeiros, fiscais e cambiais;
H - Poupança popular;
IH - Participação na Política de
preços;
IV - Participação nos assuntos de
comércio exterior;

c) órgãos Centrais de Direção Superior de Atividades Especificas:
1. Secretaria da Receita Federal
(SRF);

2. Procuradoria-Geral da Fazenda.
Nacional (PGFN);
3. Serviço do Patrimônio da União(SPU);

4. Escola de Administração Fazendária (ESAF); E:
5. Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao Patrimônio xecíonat
(CEIPNl;
d) órgãos Centrais de Direção Superior das Atividades Auxiliares:
1. Departamento de Admlnísbração
(DA); e
2. Departamento de Pessoal (DP);
e) órgãos Colegiados:
1. 1.0 Conselho de Contribuíntes (1.""

CC);

2. 2.° Conselho de Contribuintes

CC);

(2.<>

148

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

3. 3.Q Conselho de Contribuintes

~3.o

'CC);
4. 4.0 Conselho de Contribuintes (4."
,CC);

5. Comissão Consultiva do Sistema
de Arrecadação de Receitas Federais
(COMSARFl;

6. Comissão

de Coordenação

das

.Inapetorías-Gerads de Finanças .
<INGECORl;

7. Comissão de Estudos 'I'nbutárlcs
Internacionais CCETI);
'8. Comissão de Fusão e Incornora-

:ção

~

de Empresas (COFrE);

9. Comissão de Informática

.

(COMINF);

10. Comissão de Planejamento e
Coordenação de Combate ao Contrabando (COPLANCl;

11. Comissão Técnica Permanente
(do Imposto sobre Circulação de Mer.cadorías (COTEPE-ICM); e

12. Comissão Brasileira de Inter-

.câmbío (CBI).

iII - órgãos Intermírriaterlaís presididos pelo Ministro de Estado'
a)

Conselho

Monetário

Nacional

(CMN);
v) Conselho Intermíntsterlal de Preços (CIP);
c) Conselho de Política Aduaneira

(CPAl;
d)

Conselho de Política Fazendária

(CONFAZl;

e) Comissão de Programação Pínanceíra (CPF); e
j)

Comitê Brasileiro de Nomencla-

tura (CBNL

lU -

Entidades Vinculadas:

§ 1.0 Permanece, junto ao Ministério da Fazenda e à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, a comissão de Coordenação e
Implementação de Técnicas Pínanceí-

ras (COCITEF),
§ 2. 0 Os órgãos de que trata o inciso I deste artigo são diretamente subordinados ao Ministro de Estado.
Art. 3.0 Os órgãos integrantes da
Estrutura Básica do Ministério são di..
rlgtdos: o Gabinete do Ministro, pelo
Chefe do Gabinete; as Coordenadorias de Assuntos Econômicos, de Assuntos Internacionais, de Comunicação Social e das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, por
Coordenadores; a Divisão de Segurança e Informações, pelo Diretor da
Divisão da Segurança e Informações:
a Secretaria Geral, pelo Secretárto
Geral; a Secretaria da Receita Federal, pelo Secretário da Receita Federal; a Inspetoria Geral de Finanças,
pelo Inspetor-Geral de Finanças; a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional; o Serviço do Patrimônio da união, a Escola de Administ.ração Fazendária e os Departamentos de
Administração e de Pessoal, por Diretores-Gerais; os Conselhos e as Comissões, por Presidentes, cargos esses
providos na forma da Iegtslação pertinente.
Art. 4.0 A supervisão dos órgãos e
entidades do Ministério é exercida pelo Ministro de Estado .

.a) ÀutarquiaS

1. Banco central do Brasil (BCB);

Empresas Públicas:
1. Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO);
2. Caixa Econômica Federal
(CEF); e
3. Casa da Moeda do Brasil
b)

(CMB);

c) Sociedades de Economia

Mis~a:

1. Banco do Brasil S.A. (BB).

CAPÍTULO

n

Competências Genêricas dos órgâos
Integrantes da Bstrueura 3dsica

1 - órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro
Art. 5.0 Ao Gabinete compete assistir o Ministro de Estado em sua representação política e social, íncumbir-se das relações públicas e do preparo e despacho do expediente pessoal
do Ministro.
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Art. 6.° A Coordenadoria de Assuntos Econômicos (CE) compete assessarar o Ministro de Estado nos '1SS11Utas de política econômica e aorecíar,
nos aspectos econômicos, projetos de
legislação ou regulamentação.
Art. 7.° A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CI) compete assessorar o Ministro de Estado nos assuntos de interesse ou jurisdição do
Ministério, pertinente às relações com
o exterior.
Art. 8.° A Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), além das atividades de assessoria ao Ministro de Estado, compete planejar, coordenar e
executar a política de comunícacão social do Ministério, observadas as diretrizes estabelecidas em Iegtslação especifica.
.(
Art. 9.9 A Divisão de Segurança e
Informações (DSI), órgão integrante
do Sistema Nacional de Informações
e Contra-Informação (SISNI), compete assessorar o Ministro de E:stad:) em
todos os assuntos pertinentes à Segurança Nacional, à Mobilização e às Informações, sujeitando-se à orientação
normativa, à supervisão técnica c à
fiscalização especifica do Serviço Nacional de Informações (SNI).
Art. 10. Compete ao ProcuradorGeral da Fazenda Nacional prestar assistência direta e imediata ao ~ Iírrístro de Estado, na forma do disposto
no artigo 29, § 4.°, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967.
2 - órgãos Centrais de Planajamcnto, Coordenação e Controle Financei-

ro
Art. 11. A Secretaria-Geral (SGj,
órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal e de Programaçâc Financeira, compete, no âmbito ~ Ministério:
I - assessorar o Ministro de Estado na supervisão dos órgãos suoordinados e entidades vinculadas;
II - propor as diretrizes para o planejamento de ação global do Ministério, em consonância com o Planejamenta Nacional;

UI - supervísíonar as atívidades
de planejamento, orçamento, modernização e reforma administrativa e de
programação financeira do :\J1inistério;
IV - acompanhar a ação dos Estados e Municípios, nos assuntes de
competência do Ministério, prestandolhes, se for o caso, assistência técnica:
V - manter sistema de informações
econômico-financeiras, principalmente
em matéria de política, fiscal e mo-o
netáría, inclusive com relação a Estados e Munícípíos;

VI - acompanhar os projetos de
interesse do Ministério, em tramttaçâo
no Congresso Nacional;
VII - coordenar e provídencía- o
atendimento às consultas formuladas
pelo Congresso Nacional;
VIII - coordenar e providenciar o
encaminhamento à Presidência da
República de quaisquer projetos de
leis, decretos-leis ou decretos de interesse do Ministério; e
IX - orientar o treinamento e a
preparação de pessoal técnico nos assuntos de política monetária e financeira, inclusive com relação a Estados e Municípios, quando por estes solicitados.
Art. 12. A Inspetoria Geral de Finanças (IGFF), como órgão Centrab
do Sistema de Administração Pinanceira, Contabilidade e Auditoria, corripete:
I - proceder a orientação, supervísâo técnica e à fiscalização especifica dos órgaos setoriais do Sistema,
Il - craoorar normas gerais de ::l.dnístraça., financeira, ccntamudaôe e
auditoria, o plano de contas a ser observado pelas órgãos da adrmmstração
direta e opinar sobre os pianos de C0ntas da admínístraçâo indireta;
à

lU - executar a contaoüidade geral da Umão:
IV - cjaoorar a prestação de contas que o e-residente da República deve apresentar ao congresso Nacional;
V - realizar os trabalhos '1:: auditoria externa de projetos financiados
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Pucnco, emitindo o competente cerrartcacro de auditoria;
VI ~ acompannar as atividades economico-ftnancerras das empresas púbncas, sociedades e outros organismos
ce cujo capttar o Tesouro xacionar
nartacípe, direta ou indiretamente:
a) fiscalizar o pontuai recolhrmento

.ROê cofres Cio Tescuro Nacional eu a

coservância da exata destínaçax prevista em rei, dos divíuencos c lucros
atribuídos à União;
O) proceder, anualmente, ao Ievantamento da contarnlidaae do eapitaí
investido pela Umao nas entidades refendas dos d.lVIdendos por -ue produ~'dOS ~ sxercicio e respectiva ~est~
mação, e proceder à anal-se _·luJ,üta,L:;I\VE. 1; quantitativa das isençoes c suosidíos fiscais concedidos a essas enti-

uaues:
c) manifestar-se, previamente. nos
casos ae sunscrtçâc ou aquis-çao co
açoes de capital ,)01' oart.e '18 Cmão,
nem como nos de anenaçào ou transferência das que ja lhe pertençam; e
VII _ administrar o Fund J Especial de Auditoria (AUDIRE), de nat':l~
reza contabít, criado pelo Decrete numero 72.579, de 7 de agosto de 1913.
parágrafo único. A Insp,etoriaG_eral de Finanças (IGFF), com? órg~o
setorial do Sistema de Admítnstraçao
Financeira, Contabilidade e Auditoria,
compete:
I - assessorar o Ministro de Estado nos assuntos de sua área de competência;
II - realizar ou supervisionar auditoria nos órgãos subordinados ao
Ministério ou a ele vinculados;
III - desempenhar funções de adrrúnístraçâo financeira e de contabilidade dos órgãos diretamente subordínados ao Ministério;
IV - incorporar e acompanhar os
resultados da gestão financeira e patrimonial dos órgãos da administração indireta; e
V - orientar e coordenar as atividades dos órgãos, em matéria de sua
coinpeténcía .
3 - órgãos Centrais de ntrecno Supenor de Atividades Específicas

EXECUTIVO

Art. '.3, A Secretaria da ReceitaFederal (SRF), orgào centrá: de díreçáo superior da administração tributaria da União, compete:
I - planejar, supervisionar, coordenar, executar, controlar e avaliar as
atividades e admtnístraçâo trroutáría
tederaí ;
Il - propor medidas de aperreíçoamenta e regulamentação do Código
Tributário Nacional e outras de politica fiscal e tributaria;
III - mterpretar e aplica- a legislação fiscal e correlata, relacionada.
com a área de suas atribuições. baixando atos .iormauvos:
IV - acompannar a exaeuçâo da politica mou-ana é fiscal eveatudar 03
seus efeitos na economia do Pais;
/ - dirigir, supervístonar -mentar
e coordenar os serviços (te fiscalização,
cobrança, arrecaaaçâo, recorrumentn e
controle dos tributos e cemaís rendas
"" União, salvo quando tais atrtbiüções forem cometidas a outros órgãos;
_VI - apresentar proposta rc previsao da receita tributária federal e promover o acompanhamento. .maltse e
controle em suas variações gtooats. setoriais e regionais;
VII - promover medidas destinadas
a compatibilizar a receita arrecadada
com os níveis previstos na programação financeira do Governo;
VIII - promover estudos e análise
fixar e propor normas, controlar e fjs~
calizar as atividades relacionadas com
a distribuição gratuita de orêmíos e
proteção à economia popular:
IX - desenvolver sistema de coleta, elaboraçà-, e divulgação de informações econômico-fiscais;
X - articular-se com entidades da
admímstraçào pública direta cu indireta, bem como com as demais entidades de direito público ou prtvudo,
visando a integração de' Sistema j-nbutano Nacional, mediante ccnvénios
para permuto de informações. métcdos e técnicas, e de ação fiscal: e
XI - proceder ao julgamento de
processos rtsce,s.
Art. 14. A Procuradorta-Geral da
Fazenda Nacional (PGFNl. orgúc ."Uridico do Ministério, compete:
I - apurar a nquídez e certeza e
inscrever, para fins de cobrança J udi-
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cial. a Divida Ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza:
II
promover a propositura de
ações e defender os interesses daFasenda Nacional. aa forma do Decretolei n.v 147, de 3 de fevereiro de 1901
especialmente em matéria üscai. I~I. --:- exan:-inar ordens e *n~nças
judícíais e enentar o Ministro de Estado e as demais autoridades "azen ~
darias quanto a seu exato cumprimento;

111 - demarcar os terrenos de marinha e os margtnaís de proprtedade
da União;
IV - avaliar imovets, fixar o valor
locativo e venal e exercer a nscanzeçào sobre aqueles de propriedade da
Uniâo entregues a outras repartições
públicas;
V
administrar os tmovets da
União não utilizados em serviços pu-

IV - examinar previamente a lesaIídade dos contratos, concessões. ac'Or-

VI - inscrever OS eontrtbutntes e
promover a cobrança de foros, Iaudêmias, taxas de ocupação, cotas de arrendamento, prestações de aquisíção
e aluguéis relativos a bens imóveis da

dos, ajustes ou convênios que interessem à Fazenda Nacíonar. íncrnstve os
referentes à divida pública exter-na
fiscalizar ~U9 execução. e nromover a
respectiva rescisão ou declaração de
caducidade, por via administrativa ou
judicial;
V - representar a Fazenda Nacional. especialmente em órgãos de deliberação coletiva, em contratos, acordos, ajustes ou convênios de natureza fiscal ou financeira, ou -eranvos a
imóveis do patrimônio da União, bem
como nos registros de imóveis e na
execução judicial da Divida Ativa em
comarcas do interior dos Estados;
VI - representar a Fazenda Nacional nos atos constitutivos e em assembléias de sociedades por ações de cujo
capital participe, nem como nos atos
de
subscrição, compra,
venda ou
transferência de ações;
VII - aceitar as doações sem encargos em favor da União;
VIII - zelar pela fiel observância e
aplicação das leis, decretos e regulamentos especialmente em matéria
pertinente à Fazenda Na-cional; e
IX - atender aos encargos lê consultoria dos órgãos tazendártos e reaIízar os demais serviços jurídicos do
Ministério, na rorma do Decreto-lei
n." 147, de 3 de fevereiro de 1967.

Art. 15. Ao Serviço do Patrfmônlo
da União (SPU) compete:
I - defender, guardar e conservar o
patrimônio da União e promover a
prosperidade do mesmo;
11 - levantar e cadastrar os bens
imóveis da uníâo e promover a demarcação. díscrimtnação. reivtndícaçáo
de domínio e reintegração de posse,
administrativa ou judicial;

blicos;

União; e

VII -

lavrar, com força de eserttu-

ra pública, os contratos de aquisição,

alienação, locação, arrendamento. aforamento, cessão e demais atos relativos a imóveis do Patrlmôníc da União.
Art. 16. A Escola de Administração Fazendária (ESAF), órgão com
autonomia administrativa e financeira, nos termos do artigo 172 do Deereto-lei no 200, de 25 -tc fevereiro de
1967, com a redação dada pelo Decreto-lei n.» 900, de 29 de setembro de
1969, compete:
I - planejar, promover e intensificar programas de treinamento sístemátfco, progressivo e ajustado às necessídades do Ministério, nas suas diversas áreas;
11 - dar capacitação técnico-profissional aos servidores do Ministério;
111 - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal para
preenchíment., de cargos, empregos e
funções do Ministério, inclusive no tocante ao acesso;
IV - planejar cursos não integrados no curriculo normal da Escola e
executar projetos e atividades de recrutamento, seleção e treinamento aue
venham. a ser convencionados C011. ôrgantsmos nacionais e internacionais; e
V - administrar o Fundo Especial
de Treinamento e Desenvolvimento -FUNTREDE, de natureza contábil,
criado pelo Decreto n.s 68.924, de 15
de julho de 1971.
Art. 17. A Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao Patrímônío
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Nacional (CEIPN), órgão com autonomia administrativa e financeira nos
termos do artigo 172 do Decreto-lei
TI. 200, de 25 de fevereiro de Hl67, com
a redação dada pelo Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969,
compete:
I - supervisionar, coordenar, ortental' e fiscalizar empresas incorporadas
ao Patrimônio Nacional e outros bens
que lhe venham a ser jurísdícionados,
visando ao soerguimento, à unificação
ou à alienação desses bens;
O

II --- autorizar empréstimos e suprimento de recursos de uma empresa
para outra, a fim de cobrir "deficits"
de exploração e dificuldades transitórias de caixa ou financiar mvestimsntos de caráter reprodutivo; e

III -

administrar o Fundo Iãape-

eial de Administração das Empresas
Incorporadas (FUNDEIPN), de que
trata o artigo 35 deste Decreto.
4 ~ órgãos Centrais de Dírecão Superior das Atividades Auxiliarés
Art. 18. Ao Departamento de Administração (DA), compete, no ãmbíto do Ministério, planejar, coordenar,
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução das atividades referentes à administração do material, obras, comumeações, transportes, documentação,
edificios públicos e imóveis residenciais.
Art. 19. Ao Departamento de Pessoal (DP), órgão setorial do Sistema
de Pessoal Civil da Administraçao Federal (SIPEC), compete, no âmbito do
Ministério, coordenar e acompanhar i)
processo de levantamento das necessídades de pessoal, assim como premover o recrutamento, seleção e aperfeiçoamento desse pessoal; gerir, a nível
central, as atividades de pessoal e
orientar setores de execução no cumprimento da legislação e normas es-pecíficas.
5 - órgãos Colegiados
Art. 20. Aos Conselhos de Contribuintes, órgãos de deliberação coletiva
e de julgamento administrativo dos
Iitígtos fiscais na segunda instância,
compete julgar os' recursos de decisão
da primeira instância sobre a aplicaçac da legislação referentes às seguintes matérias ou tributos, ínclusrve adicionais e empréstimos compulsórios
vinculados:

I ~ 1.0 Conselho de Contrtbuíntcs
(1.0 CC): imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza;
H - 2.° Conselho de Contribuintes
(2.9 CC): imposto sobre produtos industrializados;
IH - 3.° Conselho de Contribuintes
(3.° CC): tributos estaduais ~ municipais que competem à União nos J'erritórios e tributos federais, bem como
matéria correlata vinculada à administração tributária, na.., Incluídos na
competência julgadora dos demais
Conselhos ou de outros órgãos da admímstração federal;
IV -

49 Conselho de Corrtríbuintea

(4. 0 CC):

a) impostos sobre a importação e a
exportação;
b) impostos sobre produtos industrializados e únicos sobre lubrificantes e combustíveis, energia elétrica e
minerais, nos casos de importação;
c) contribuições, taxas e Infrações
cambiais relacionadas COm a importaç ã o ou a exportação;
e
d) apreensão de mercadoria esurangeíra encontrada em situação irregular.

Art. 21. A Comissão Consultiva do
Sistema de Arrecadação de Receitas
Federais (COMSARF) compete apresentar .sugestóes quanto à participação da rede bancária no processe de
arrecadação de receitas federais.
Art. 22. A Comissão de Coordenação das Inspetorias-Gerais de Finanças (INGECOR) compete coordenar
Os assuntos relativos as atividades do
Sistema de Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria e atuar no
sentido de obter uniformidade de procedimento no que se refere à execução das atividades atinentes ao C0n~
trole interno e de atendimento às determinações do controle externo.
Art. 23. A COmissão de Estudos
Tributários Internacionais (CE rn
compete:
I - proceder a exame metódico da
legislação tributária comparada e a
estudos sobre dupla tributação internacional;
H - examinar a conveniência de
acordos internacionais para evitar a
dupla tributação, prevenir a evasão
fiscal ou garantir investimentos, par-
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ticipando de sua elaboração e negociação;
III - acompanhar a execução desses acordos e propor a sua revisão ou
denúncia;
IV - participar de negociações que
versem sobre matéria tributária internacional;
V - opinar sobre o regime relativo
aos investimentos estrangeiros; e
VI - examinar a conveniência de
alterações na legislação tributaria, especialmente a relacionada com os rendimentos produzidos em um país e re .
oebídos por pessoas domiciliadas em
outro.

CAPÍTULO

rrr

Disposições Gerais

Art. 29. A organização e a competência dos órgãos integrantes da Estrutura Básica. a competência das
unidades que os integram e as atribuições do pessoal serão fixadas em regimentos internos a serem aprovados
por portarias do Mínístro da Fazenda, nos termos da legislação em vigor, observado o disposto no capítulo
11 deste Decreto.
Parágrafo único. Observados os
artigos 145 e 146 do Decreto-lei número 200. de 25 de fevereiro de 1967,
e até que sejam baixados os atos de
que trata este artigo, permanecerão
em vigor as disposições referentes à
Art. 24. A Comissão de Fusão e Inorganização, competência e funcionacorporação de Empresas (COFIE)
mento dos diversos órgãos integrancompete a apreciação de projetes de
tes da Estrutura Básica do Ministéfusão, incorporação ou outras formas
rio da Fazenéla.
de combinação ou associações de inteArt. 30. Os órgãos mencionados no
resses de empresas para os efeitos dos
Artigo 2.°, inciso I. alíneas <la", "b",
benefícios fiscais, nos termas da le"c" e "d", deste Decreto, darão a
gislação pertinente.
conselhos e comissões o apoio necesArt. 25. A Comissão de Informátisário no tocante a pessoal, serviços
ca (COMINF) compete estabelecer a
gerais e orçamento.
política de informática do Mmístério,
Art. 31. Os cargos em comissão e
especificando-a segundo os objetívos
as funções gratificadas do Quadro de
dos setores fazendários e aprovando as
do Ministério da Fazenda ficontratações de serviços de processa- Pessoal
cam mantidos na situação atual até
mento de dados dos órgãos.
que sejam classífícados E transsor..
Art. 26. A Comissão de Planejamados dentro da sistemática da Lei
mento e Coordenação de Combate ao n.c 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Contrabando (êOPLANC) compete
Art. 32. As atuais Coordenação de
executar, de forma global, o planejaRelações Públicas e Divulgação, Sumento e a conjugação de medidas preventivas de combate ao contrabancto, periritendêncía das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional e
de acordo com as disposições em viComissão de Coordenação da Política
gor.
de Compras no Exterior passam a deArt. 27. A Comissão Técnica Pernominar-se, respectivamente, Coordenadoria de Comunicação Social
manente do Imposto sobre Circulação
(CCS) , Coordenadoria das Empresas
de Mercadorias (COTEPE-ICM) comIncorporadas ao Patrimônio Nacional
pete coordenar os trabalhos relaciona(CEIPN) e comissão Brasileira de
Intercâmbio (CBI).
dos com a política e a admínistraçâo
do rCM, visando ao estabelecimento
Art. 33. Serão incluídas na proposta orçamentárfa do Gabinete do Mide medidas uniformes no tratamento
deste tributo em todo o território na- nistro (GM) as dotações necessárias
funcionamento das Coordenadocional, e desíncumbír-se dos encargos ao
rias de Assuntos Econômicos (CE),
decorrentes de convênios específicos.
de Assuntos Internacionais CI) e de
Art. 28. A Comissão Brasileira ele Comunicação Social (CCS).
Art. 34. Cada empresa incorporada
Intercâmbio (CBI) compete coordenar e articular com entidades interes- ao Pacrlmôníc Nacional funcionará
como unidade autônoma e em regime
sadas a possibilidade de operações essemelhante ao de uma empresa pripeciais de importação e exportação.
vada.
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Art. 35. E criado na CEIPN o FUlldo Especial de Administração das

Empresas Incorporadas

.

(FUNDEIPN). de natureza contábil,
destinado a centralizar recursos e financiar as atividades específicas da
CEIPN, a cujo crédito serão levados

os recursos orçamentários e extraorçamentários, inclusive a receita
própria.

Parágrafo único. As dotações orcementárías do exercício de 1975, as receitas próprias ou as de outras fontes. destinadas a atender despesas da
Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
com a denominação alterada para
Coordenadoria das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, nos
termos do artigo 33 deste Decreto,
passarão a constituir parcelas do
Fundo de que trata este artigo.
Art. 36. As despesas provenientes
deste Decreto correrão à conta das
dotações próprias do Ministério da
Fazenda.
Art. 37. Este Decreto entrará (:'"'1
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1975;
154.0 da
Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 76.086

DE

EXECUTIVO

por membros designados pelas entidades seguintes:
- Estado-Maior das Forças Armadas

- Ministério da Marinha
- Ministério do Exército
- Ministério da Aeronáutica
- Ministério da Agricultura
- Ministério das Mirras e Energia
- Associação Nacional de Empresas
de Aerofotogrametria
- Fundação Instituto Brastleiro de
Geografia e Estatistica - IBGE.
Art. 2.° A Comissão será presidida
pelo secretário-Geral da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República que, nos seus impedimentos, será
substituído pelo Presidente do IBGE.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1975;
::'54.°
da Independência e 87.° ~3.
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Alysson Paulinelli
J. Araripe Macedo
Sniçeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves

6 DE

AGOSTO DE 1975

Integra, na Secretaria de Planejamento da Presiâéncia da República,
a Comissão de Cartografia de que
tratam os artigos 3.° e 4.° do Decreto-lei n.o 243, de 28 de fevereiro de
19-67 e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens UI e V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 A Comissão de Cartografia
de que tratam os artigos 3.° e 4.° do
Decreto-lei n.» 243, de 28 de fevereiro
de 1967, passa para o âmbito da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e será integrada

DECRETO N." 76.087 AGOSTO DE 1975

DE

6

DE

Declara a caducidade da concessão outorgada a Angelo Pianaro para lavrar areia quartzosa, no Município
de Campo Largo, Estado do Parando

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e nos termos dos artigos 63, § 3.° e 6.3,
letra "a", do Decreto-lei n.s 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí
TI.O 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada a Angelo Pianaro para lavrar areia quart-
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em terrenos de sua propriedade

e outros, no lugar dencmtaado Guabirabas. Distrito e Município de Campo Largo, Estado do Paraná, pelo se-

guinte decreto:
_ Decreto n.e 53.206. de 12 de dezembro de 1963. (DNPM n.s 1295-56).
Brasília, 6 de agosto de 1975;
154. 0 da Independência e 87. 0 ca
República.
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dos mencionados bens em caráter definitivo.
Art. 29 O não cumprtmento do dísposto no artigo anterior, sujeitará a
Prefeitura Municipal de Jequitinhonha as penalidades previstas no parágrafo único do artigo 181, do Decreto nc 41. 019, de 26 de fevereiro
de 1957.

Parágrafo único. Os eventuais adquirentes do acervo desvinculado
cam
obrigados a atender o disposto no
Shigeaki treta
~ 2. 0 do artigo anterior, sob pena da
aplicação aos mesmos das multas pre. vistas na legislação de energia elétrica
vigente e seus regulamentos.
DECRETO N.o 76.088 - DE 6 DE
AGOSTO DE 1975
Art .. 3.0 Fica outorgada ao Departamento .de Aguas e Energia Elétrica
Declara a cessação de privilégio, oudo Estado de Minas Gerais concessão
torga concessão ao Departamento de
para transmitir e distribuir energia
Aguas e Energia Elétrica do Estado
elétrica no Município de Jequitinhode Minas Gerais, revoga Decreto e
nha, no Estado de Minas Gerais.
dá outras prooiaêncuis,
Parágrafo único. O Departamento
de Aguas e Energia Elét oca do Estado
O Presidente da República,
de Minas Gerais fica autorizado a '3S~
usando da atribuição que lhe confere tabelecer os sistemas de transmissão e
o artigo 81, item IH, da Constituição, distribuição constantes dos proietos
tendo em vista o disposto no artigo
aprovados e obrigado a cumprir o
150, do Código de Águas, no artigo 65,
Código de Aguas. leis subseqüentes e
letra "c", do Decreto n.s 41.019, de
seus regulamentos.
26 de fevereiro de 19'57, e o que consArt. 4. 0 A concessão de que trata o
ta do processo MME 702.S03-72,
artigo anterior vigorará pelo prazo de
DECRETA:
30 (trinta) anos. findo o qual os bens
Art. 1.0 Fica declarada a cessação, e instalações que, no momento, exispara os efeitos do artigo 139, § 1.0 do tirem em função dos serviços concediCódigo de Aguas, da exploração dos
serviços de energia elétrica de que era dos. reverterão à União.
titular a Prefeitura Municipal de JeParágrafo único. O concessionário
quitinhonha, de acordo com manifespoderá requerer que a concessão seja
to de usina hidrelétrica apresentado renovada, mediante as condições que
no processo D.Ag. 3.310-39, com revierem a ser estipuladas, devendo ':mlação ao Município de .Iequítinhonha, trar com o respectivo pedido até 6
Estado de Minas Gerais.
"seis) meses antes de findar o prazo
de vigência. sob pena de seu silêncio
§ 1.0 Os bens e instalações implanser interpretado como desistência da
tados pela Prefeitura Municipal de
renovação.
Jequitinhonha. ficam desvinculados,
não podendo ser efetivada a sua retiArt. 5.0 Este Decreto entrará em
rada de serviço a não ser quando lia vigor na data da sua publicação, '\"esua substituição por equipamentos
vogado o Decret-o número 35.725, de
equivalentes a serem instalados pelo
Departamento de Aguas e Energia Elé25 de junho de 1954 e demais dispotrica do Estado de Minas Gerais.
sições em contrário.
§ 2.0 A Prefeitura Municipal de Je-Brasília, 6 de agosto de 1975;
quitinhonha fica obrigada a requerer,
no prazo de 180 dias, a concessão ou 154. 0 da Independência e 87. 0 da
autorização federal necessária para
República.
destinar o acervo desvinculado ao seu
ERNESTO GEISEL
uso privativo ou a comunicar no mesmo prazo a desmontagem e retirada
Shigealci Ueki
ERNESTO GEISEL

ü.,
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DECRETO N." 76.090 AGOSTO DE 1975

DE

AGOSTO DE 1975

Dispõe sobre a constituição do conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Ma-

naus

(SUFRAMA),

e dá outras pro-

vidências.

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, da
Constituição, e com fundamento no
que dispõem os artigos 146, parágra-

fo único, alínea "b", e 211, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de
1967,
DECRETA;

Art. 19 O Conselho de Admlnísbra-

cão da Superintendência

da

Zona

Franca de Manaus (SUFRAMAJ,

a

que se referem os artigos 1 9, 39 e seu
Parágrafo único, do Decreto n 9 ••••

72.423, de 3 de julho de 1973, será
constituído, além do dirigente da Au-

tarquia, que será seu presidente, dos
seguintes membros:
a) um representante da Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República;
b) um representante do Mínístério
da Indústria e do Comércio;
C) um representante do Ministério
da Fazenda;
d) um .representante do Ministério
dos Transportes;
e) um representante do Ministério
da Agricultura;
f) dois membros de livre escolha do
Ministro de Estado do Interior;
g) um representante do Governo do
Estado do Amazonas;
h) um representante
das classes
empresariais do Estado do Amazonas.
Art. 2Ç1 Cada Conselheiro 0 respectivo suplente, excetuado o presidente nato, serão nomeados pelo Ministro de Estado do Interior.
Art. 39 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agosto de 1975;
154Ç1 da Independência e 87Ç1 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis

DE

7

DE

Dispõ~'

sobre a transposição e
transformação de cargos para as
Categorias Funcionais dos Grupos:
Pesquisa Científica e Tecnológica,
Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior,
Outras Atividades de Nível Médio,
Serviços
Jurídicos e serviços de
Transporte
Oficial e portaria, d·o
Quadro Permanente (/0 Ministério
das Minas e Energia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens III e VIII, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 8.0 e 9.0 da Lei n. o 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e o que
consta do Processo DASP n.v 4.462, de
1975,

,

DECRETA:

Art. 1.0 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Pesquisador
em Ciências Exatas e da Natureza, do
Grupo-Peequísa Científica e Tecnológica, PCT-200; Artifice de Mecânica,
Artifice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de Artes Gráficas, do
Grupo-Artesanato, ART-700; Agente
Administrativo e Datilógrafo, do orupc-Serviços Auxiliares, SA-800; Médico, Odontólogo, Engenheiro-Agrimensor, Engenheiro, Arquiteto, Geólogo,
Químico, Economista, Técmcc de Administração, Contador, Estatistico,
Técnico em Assuntos Culturais, Técnico em Comunícaçãc Social e Blblíotecário, do Grupo-outras Atividades
de Nível Superior, NS-900; Agente de
Serviços de Engenharia, Desenhista,
Técnico em Cartografia, Técnico em
Recursos Minerais, 'I'ecnorogísta, Aüxiliar em Assuntos Culturais, Agente
de Telecomunicações e Eletricidade,
Agente de Cinefotografia c Microfilmagem, Tradutor, Taquigrafo, Técnico
de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo-outras Atividades de Nível Médio,
NM-1000; Assistente Jurídico, do
Grupo-Serviços Jurídicos, SJ-1100;
Motorista Oficial e Agente de portaria, do Grupo-Serviços de Transporte
Oficial e portaria, TP-1200, do Quadro Permanente do Ministério das
Minas e Energia, os cargos cujos
ocupantes se habilitaram no processo
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seletivo de que tratam os decretos de
estruturação
dos referidos Grupos,
com as alterações posteriores, conrorme relação nominal constante do
Anexo II deste Decreto.
Art. 2.° Os cargos relacionados no
Anexo III deste Decreto ficam incluídos no Quadro Suplementar do Ministério das Minas e Energia, na forma do disposto no parágrafo único do
artigo 14 da Lei n." 5.645, de 10 de
dezembro de 1970.
Art. 3.° Ficam extintos e suprimidos
do Qlladr~ de Pessoal e das tabelas
de gratificação pela representação de
gabinete do Ministério das Minas e
Energia, os cargos, funções gratificadas e encargos de gabinete relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art. 4,° O órgão de pessoal apostílará OS títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá
para os que não os possuírem,
Art. 5.° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos, na forma dos
Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
e ao serviço extraordinário a este vinculado; das diárias ínstítuídas pela
Lei n." 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções; das diferenças mensais asseguradas pelo artigo
103 do Decreto-lei nv 20u, de 25 de
fevereiro de 1967, e pelo Decreto-lei
n." .673, de 7 de julho de 1969, e doê
quaisquer outras retribuições que,
porventura, venham sendo percebidos
pelos referidos íuncíonârtos a qualquer
título e sob qualquer forma, ressalvad.o?, a:eenas,. o salário-família e a gratíficaçâo adícíonal por tempo de serVIÇO.

Da importância relativa ao
pagamento das diferenças de venci§ 1.0

DECRETO

NO? 7G.ú91 -

mento devidas a partir de 1.0 de novembro de 1974, por força da ímplantação do Plano de Classificação de
Cargos, serão deduzidas as parcelas
relativas às gratificações, vantagens e
outras retribuições de que trata este
artigo, porventura percebidas pelo
funcionário desde aquela data até a
da publicação deste Decreto.
§ 2.° A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes d05
cargos atingidos pela transposição 3U
transformação só poderão perceber l:t~
gratdrlcaçôes e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341, de 22 de agosto de 1.974,
observadas as definições, bases <te
concessão e regulamentação pertinen-

tes.

Art. 6.° Os funcionários optantes
par Categoria Funcional diversa daquela a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro
de Pessoal do Ministério das Minas e
Energia, na forma do Anexo V deste
Decreto.
Art. 7.° Os efeitos financeiros deste
Decreto, com base nas faixas grad uars
Indicadas na relação nominal constante do Anexo H, vigoram a partir
de 1.0 de novembro de 1974. correndo
a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 8.° Este Decrete entrará em
vigor na data de sua pubcícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1975;
154..° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis

V~oso

o anexo mencionado no art. 1 foi
publicado no D. O. de 11 de agosto de
1975 (Suplemento).
ç

DE 7 DE AGOSTO DE 1975

Abre ao !!1!'n~o. Naciona.l de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão
do Mlntsterzo das Mm~s c Energia, o crédito especial de Cr$ ........••
146.826.000,00, para o 12m que especifica.

O Presidente da República,
usan~o da atribuição. que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição

com ínado com o artigo to da LeJ nv 6.221, de 7 de julho de 1975.

•

DECl\EIA:

Art. 19 Fica aberto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento _ Recursos sob Superv.isao do Ministério das Minas e Energia, o crédito espocíal
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no valor de Cr$ 146.826.000,00 (cento e quarenta e seis milhões, oitocentos
e vinte e seis mil cruzeiros), em favor das Empresas Nucleares Brasíletras.
S. A. - NUCLEBRAS, na forma abaixo discriminada:
Cr$ 1,00
2900 -

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

2904 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
das Minas e Energia
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

2904.09532891.912 "- Projetos a Cargo da Comissão Nacional

de Energfa Nuclear
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 _. Vinculações de Receitas

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

146.826.000'

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
2904.09532891.912 -- Projetos fi Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146.826.000

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
146.8213.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 2fJ.00. a saber:

eis

2900 -

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

2904 -

Recursos sob Supervisão do Mínistérte
das Minas e Energia

1,00

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

Projeto -- 2904.09532891.544
3.1. 2. O -- Material de Consumo
.
3.1.3.2 -- Outros serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações ...........•
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
Projeto -- 2904.0953289i.912
3.2.7.2 -- Entidades Federais
03 -- Outros Custeios .......................•
TOTAL, .. , ... "., .. ",."."" .. ".
DETALHAMENTO DO

PROGRAMA DE

1.081.000
33.958.5no
666.000
500.000
500.000
110.119.500
146.826 000

---

TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

Projeto -

2904.09532891.544

"

".,

36.706.500

04 -- Imposto 'trnico sobre Lubrificantes e Com-

bustíveis Líquidos e Gasosos
Projete -

2904.09532891.912

, .. ,

.
" ....•

04 -- Imposto únícc sobre Lubrificantes e Com-

bustíveis Líquidos e Gasosos

.

TOTAL

.

36.706 500
110. 119. 5DO

---110. 119.5IJO

---

146.826.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 39 Em decorrência de crédito especial aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo IH da Lei Orçamentária
em curso, sofrerá as seguintes alterações:
5200 -

MINISTltRIO DAS MINAS E ENERGIA

5201 -

- Entidades Supervisionadas
Comissão Nacional de Energia Nuclear
SUPLDMENTANDO

5201.09532893.147 -

PROGRAJvf..A DE TRABALHO
Prospecção de Minérios Nucleares atra-

vos das Empresas Nucleares Brasileiras

S. A.

.

.

146.826. COO

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
'l'RABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

5201.09532893.147- Prospecção de Minérios Nucleares atra"és das Empresas Nucleares Brasileiras
S. A ..................................•

146.826.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.

146.826000

04 -

CANCE1,P~NDC

PROGRAMA DE TRABALHO

Projeto Projeto -

5201. 09532891. 274
5201.09532891.275

.
..

73.413.000
36 ..106.000

TOTAl,

..

110.119 500

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

Projeto -- 5201.0953289.i.274

.....................•

73.413.000

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

73.413.000

Projeto -

5201.0fJ532891.275 ..........•...•.....•..

36.706.500

---.
36.706.500
-..
110.119.500

04 -- Imposto único sobre Lubrificantes e Com-

buatíveís Liquidos e Gasosos

TOTAL

Art. 49 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 7 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da
REpúülIca.
ERNESTO .GEISEL

Mário Henrique Simcmseti
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis V (JZ~Oso
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DECRETO NÇl 76,092 -

DE

EXEcaTI~'O

7

DE AGOSTO DE

1975

Abre ao Poder l"egislatko em taoor de diversos órgãos o crédito suotemenuir de Cr$ 123.476,9CO,CO para reforço de dotações ccnsiçtuulae no

vigente Orçamento.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6'? da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DEGIILl'A.

Art. 1(> Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$
.
123.476.900,00 (cento e vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e seis
mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentáriasconsignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1.00
01.00 -

0100.01010012.017
3.1.1.1
Dl
02
3.2.3.3
3.2.5.0
0100.15814882.015
3.2.3.1
3.2.3.3
02.00

67.291. 900

CAMARA DOS DEPUTADOS

- Processo Legislativo
- Pessoal Civil
- 'Vencimentos e Vantagens Fixas
- Desposas variáveis
- Salário-Família
- Contribuições de Previdência Social
- Encargos com Inativos e Pensionistas
- Inativos
- Salárío-Pamílía
- SENADO FEDERAL

.
.
.
.

38.385.000
23.527 SQO
140.000
2.700.000

.
.

2.449.10a

.

48.J55.000

0200.01010012.017 -3. 1. 1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 0200.01070242.013 -

Processo Legislativo
Pessoal Civ Il
Vencímentoe e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis •....................
Salário-Família
.
Contrfbuicêes de Previdência Social
.
Manutenção de Centro de Processamento
de Dados e Informações
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 -- Despesas Variáveis . .
0200.01623472.164 - Serviços Gráficos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 -. Despesas Variáveis
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social •.....
0200.15814882015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
3.2.3.3 - Salário-Família
'
.
03.00 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ..
0300.01010022.020 3.1.2.0
3.1.3.2
3.2.5.0
0300.15814882.015
3.2.3.1

-

Fiscalização e Controle da Arrecadação
Aplicação dos Recursos Públicos
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Contribuições de Previdência Social
Encargos com Inativos e pensionistas
Inativos

~O.OOO

15.418.000
12.718 000
250.000
4.334.000

2.189.0ao
7.431.000
2.955.000
2.918.000
42 000
7.930000

e
.
.
.

200.000
1.000000
730.000

.

6.000.COO

TOTAL ........•.............•.....•

123.4'16.900
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
03.00 -

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Projeto -- 0200 01010211 007
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

1.200.000

.

4.1,4.0 ~- Mat.erra, Permanente
39.00 - RESERVA DE" CONTING>:NCIA

600.000
600.000

.

122.276 900

3900.99999999,999 - Reserva de Contingência
3.2.6. O -- Reserva de Contingência
TOTAL

.

122.276 9W

.

123.476 900

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas 3.3 disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da
Reputuíca..
ERNESTO GEISEL

M drio H enrique Simcnsen

Jacto Paulo ao; Reis Velloso

DECRETO N9 7(;.093 -

DE

7

DE AGOSTO DE

1975

Abre ao Ministério da Fazenda em favor de diversas unidades orçamentaruie o crédito suqitementor de Cr$ 121.059.500,00 para reforço de dotações consignadas no 'vigente Orçamento.

() Presidente da Repúb'Ica,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem lU, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 197:1:,
DEOU,T/!.

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$
'.
121.059.500.00 .cento e- vinte ~ um milhões, cínquenta e nove mil c quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 1700, a saber:
Cr$

1,00

1700 ~ MINIST>:RIO DA FAZENDA
1701 -- Gabinete do Ministro
1701.03070202.001 -- Assessoramento Superior

3.1.1.1 - Pessoa! Civil
01 -- Vencimentos e vantagens Fixas

3 2.3 3 1702 1702.03090412.005 -

Salarto-Pamüía

.
,

, ..

Secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família
.
1702.03090422.125 - Regularização de Preços
3. 1. 2 O - Material de Consumo
,
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.5,0 - Contribuições de Previdência Social ., ..

522.000
50.000

5.000.000
72.000
3".000
30 ooo
85.000
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1704 1704.03080322.011 3.1.1.1 -

01 3.1.4.0 1704.03080431.295 -

DO

PODER

EXECUTIVO

Inspetoria Geral de Finanças
Admtnístração Financeira, Contabilidade e
Auditoria
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Encargos Diversos
.
Moderntzação e Integração do Sistema

Cr$

1,00

800.000
95 200

de Contabilidade da União

4.1.4.0 - Material Permanente
.
1707 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1707.03073922.002 - Assessoramento Relacionado a Assuntos
de Natureza Juridica
3.1.1.1 -

01 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

3.2.3.3 - Salárto-Famtlía
.
1709 .- Delegacias Estaduais do Ministério da Fa-

1709.03070212.122 3.1.1.1 01 02 1710 1710. 030a0302.136 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 1711 1711.03070212.013 3.1.1.1 01 3.2.3.3 1712 1712.03.070212.137 3.1.1.1 01 1713 1713.03070212.010 3.1.1.1 01 -

1.064.400

1. 751.000
105.000

zenda

Manutenção dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Secretaria da Receita Federal
Adrmmstraçâo Fiscal e Tributária
Pessoal Civil
Venciment<::s e Vantagens Fixas
.
Despesas vanãveís
.
Salário-Família
.
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .....•.•

Salárto-Famílla

, •...••

Serviço do Patrimônio da. União
Administração do Patrimônio da União
Pessoal Civil
Vencímentcs e Vantagens Fixe"
Departamento de Pessoal
Administração de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
TO T A L

,

.$'"

22.701.8CO
1.211.100

65.000.000
12.032.000
2.250.000

952.000
8.000

3.000.000

4.300.000
121. 059.560

Art. 2~ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de cotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
1700 - M1NISTÉlRIO DA FAZENDA ..........
9.576.000
1702 - Secretaria Geral
Atividade - 1702.03090422.125
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
.
4. 1. 4. O - Material Permanente
1704 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 1704.03080322.011
3.1.3.1 - Remuueracâo de Serviços Pessoais
.
Projeto - 1704.03080431.295
3.1. 2:.O - Material de Consumo
.
3 .1. 3.2 - outros Serviços de Terceiros •..........

30.000
30.000
95.200
20Q.()OO

200.000

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

c-s
4.1.3.0 1709 -

Equipamentos e Instalações
Delegacias Estaduais do Ministério
Fazenda
Atividade - 1709.03070212.122
3.2.3.3 - Salárío-Famílía
1711 - Departamento de Administração
Atividade - 1711.03070212 013
3. 1. 1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
1712 -- Serviço do Patrimônio da União
Atividade - 1712.03070212.137
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Balaria-Família
3.2.5.0 - Contribuições de Previc'êncía Social
Atividade - 1712.03070212.140
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.2.5 O - Contrfbutcóes de Previdência Social
Atividade - 1712.0307021:':::.138
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
1713 - Departamentc de Pessoal
Atividade - 1713.0a070212.010
3.2.3.3 - Salárfo-Pamilía
3900 - RESERVA DE CONTING:!;NCIA
3900.99999999.999 3.2.6. O -

.
da

1,00
664.400

.

162.500

..

200.000

.
..

50.000
178.900
320.000

.
.

4.460.000
1. 045.000

..

140.000

.

1.800.000
111.483.500

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL

111. 423.500
121.039 50G

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de

Rcpúbhca ,

ERNESTO

agosto

de :'975;

154Q

da Independência e

S7Q

da

GEISEL

M ârio Henrique Simcmeer:
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO Nº 76.094 -

DE 7 DE AGOSTO DE 1975

Abre ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério Público da Justiça
do Trabalho e do nerostumento de Imprensa Nacional, o crédito suptementur de Cr$ 10. G71 O(lO,OG para reforço de dotações consignadas na
vigente Orçamento,

o Prestôente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtuícão,
e da autorização contida no artigo 6(1 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DEC~ETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério
Públicl? da Justiça do 'I'rabalhc e do Departamento de Imprensa Nacional,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.671.000,00 (dez milhões, seiscentos
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e setenta e um mil cruzeiros), para reforço de dotações consignadas ao
eubanexo 2000, a saber:
Cr$ 1,00

MINISTItRlO DA JUSTIÇA
2007 -- Ministério Público da Justiça do Trabalho
21)07.12693942.153 -- Defesa dos Interesses da União em Juízo
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
2000 -

01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
02 -- Despesas Variáveis

.
.

3.2.3.3 -- Salário-Família
3.2.5.0 -~- Contribu.çôca de Previdência Social

.

.

1. 756.400
875.200
44.000
87.000

2016 -- Departamento de Imprensa Nacional
2016.03070232.164 -- Serviços (}ráficos
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 -- Salârío-Fumílía

TOTAL

.
.

7.533 100
375.300

.

10.671 000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1.00
3900

~RESERVA

DE CONTINGENCIA

3900.999999!J9..999 - .Reserva de Contingência
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
10.671000
Art-. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 379 da
.Repúblíca..
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Mario Henrique Simonsen
João Paulo dos Beis VeUoso

DECRETO N9 'tu. OS5 -

DE

7 DE

AGOSTO

DE 1975

Abre à Presíâéncíà da RC]J9It·tW:, e1r. favor do Gabinete da Yíce-Prenisiêncía:
da República, o crédito s1.Lplementar de Cr$ 289.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
esando da atribuição aue lhe confere o artdgo 81, item !II, da Constitutek
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA~

Art. 1~ Fica acerto à Pres.ôência da República, em favor do Gabinete
da Vice-Presidência da República, o crédito suplementar no valor de ....
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Cr$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:
Cr$ 1,DO

1100 .- PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

1102 -

Gabinete da Vice-Presidência da República
1102.03070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
.
TOTAL

.

64.000
2'15.000

~--

289.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dote.cão orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
3900 -

1,00

RESERVA DE CONTlNG"'NCIA

R~erva de Contingência
Reserva de Contingência................
289.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
3900.99999999.999 3.2.6.0 -

ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Sirnonsen
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO NQ

76.096 DE 7 DE
AGOSTO DE 1975

Modifica o Regulamento de Passaportes (Decreto n 9 3.345, de 30 de
novembro de 1938).

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Ficam assím redigidos o
artigo 29 e os Títulos Xf H e XIV
do Regulamento de Passaportes aprovado pelo Decreto nv 3.345, de 30 de
novembro de 1938:
"Art. 2Q OS passaportes brasrleiros são das seguintes categorias:
a)

diplomátícc;

b)

de serviço,
comum;
para estrangeiros.

c)

d)

Parágrafo único. Além dos passaportes, considera-se iguannente documento brasileiro de viagem o íoíseee-iaseer, concedido a
estrangeiros titulares de passa.por,
tes ou de outros documentos de
viagem não reconhecidos pelo governo brasileiro ou não válidos
para o Brasil.
TÍTULO XIII

Do

Suprimento dOs passaportes,
das Fórmulas e dos RegistrOs

Art. 90. Os passaportes e o
taiseee-ioeeer brasiâeíros serão
produzidos no Pais e obedecerão
a modelos fixados por Portaria
conjunta dos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores e terão série numerada
para cada uma de suas categorias.
Art. 91. Compete ao Ministério das Relações Exteriores providenciar a produção e numeração das cadernetas de passaportes de todas as categorias e do
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uussez-passer, bem como distribuir ao Departamento de Polícia
Federal. os passaportes comum e
para estrangeiros e o Iaissez-paeser.

parágrafo único. A distribuição de cadernetas de passaportes
comum e para estrangeiros ~ do
laissez-paeser às Repartições expedidoras no Brasil se fará me-

diante requisição destas ao órgão
competente do Departamento de
Polícia Federal, do Ministério da
Justiça.

Art. 92. Os órgãos competentes do Ministério das Relações
Exteriores e do Ministério da .rustiça adotarão as normas e providências necessárias à untíormtzação de procedimentos, padronização de formulários, segurança e
salvaguarda
da
autenticidade
dos passaportes e demais documentos de viagem, bem como
disciplinarão OS respectívos 81stemas de registro e controle e de
intercâmbio de dados.

Art. 93. Pela concessão e prorrogação de passaporte comum e
pela concessão do uuseez-passer
serão cobrados emolumentos, de
acordo com tabela a ser estabelecida e periodicamente atuarízada
por portaria conjunta dos Ministros de Estado da Justiça e das
Relações Exteriores.
Parágrafo único. Os passaportes
diplomático e de serviço serão
gratuitos.
Art. 94. Não Se cobrará emolumento no ato da concessão cu
prorrogação de passaporte para
fins de repatriação".

Art. 29 Os passaportes concedidos

até 180 dias a contar da. entrada em
vigor deste Decreto terão a validade
neles especificada, não podendo, porém, ser prorrogados.
Parágrafo único. Até (I máximo de
180 dias, a contar da publicação deste
das Relações
Decreto, o Ministério
Exteriores suprirá às Repartições expedidoras, no Brasil e no exterior, as
cadernetas de passaportes conrecctonadas segundo os novos modelos a que
se refere o artigo 90, continuando em
uso os modelos atualmente em vigor
até a conclusão daquela providência.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contràrto ,
Brasília, 7 de agos-to de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Antônio Francisco
Silveira.

DECRETO

N9

76.097

AZen:do !ia

DoS

7

DE

AGOSTO DE 1975

Prorroga os prazos das autorizações
concedidas pelos Decretos nfl1neTos
71. 229, de 9 de outubro de 1972, à
Companhia norte-americana Penroa Drillinu Company e 71.23'3, de
10 de outubro de 19'i~, às Companhias norte-americanas Penrocl Dríiling Company e Penrcâ Drillmg
Seroice comianu,

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o Decreto
n 9 63.164, de 26 de agosto de 1968,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv 000.433-69 do Ministério
das Minas e Energia,
DECRETA:

Art. 19 Fica
prorrogado, até 12
de dezembro de 1978, o prazo das autorizações concedidas pelos Decretos
numeras 71.229, de 9 oe outubro de
1972, à Companhia PSlll'od Drfllíng
Company e 71.233, de lü de outubro
de 1972, às Companhias Penrod DzítIíng Company, Penrod Drilling Service Company, para operarem no mar
territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei nc 1. 098, de 25 de março
de 1970, empregando as embarcações,
Penrod 62, penrod 59, Hippo, Penrod
55, Rhino e Gembosck, todas de nacionalidade norte-amencane, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. -PETROBRAS, mediante contrato entre as mesmas celebrado.
Art. 2l? A prorrogação de que
trata este Decreto é concedida. sem
prejuízo de sua caducidade, em qualquer tempo, se ocorrer a conclusão
dos trabalhos contratados ou a ex-
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tinção das obrigações respectivas, na
forma da lei ou do contrato.
Art. 39 Este Decreto entra rá em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo H enmng
Shigeaki tieta

DECRETO N9 76.098 AGQSTO

DE 8 DE

DE 1975

Aprova o novo Regulamento para o
Alto-Comando do Exército (R-189).

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para o Alto-Comando do Exército (R-189), que com este baixa.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nc 61.082, de 27
de julho de 1967, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 8 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
REGULAM,ENTO PARA O ALTOCOMANDO DO EX$RCITO

(R-189)

TíTULO I
Da Destinação e da constituição

Art. 19 - O Alto-Comando do
Exército é o órgão integrante da Direção-Geral do Ministério do Exército
destinado a:
1)
examinar e equacionar, principalmente:
_ os assuntos relativos à política
e à estratégia mílitares peculiares ao
Exército;
- as matérias de relevância - em
particular de organização, adminís-

tração e logística
dependentes de
decisão ministerial;
2) selecionar OS candidatos a ingresso e promoção no Quadro de Oficiais-Generais.
Art. 2'? - O Alto-Comando do Exército é constituído pelo Ministro do
Exército, Chefe do Estado-Maior do
Exército, Chefes de Departamentos e
Comandantes de Exército, qualificados membros efetivos.
§ Iv O Secretário do Alto-Comando é o Secretário-Geral do Exército.
§ 29 - Comparecerão às reuniões do
Alto-Comando, na qualidade de assessores diretos do Ministro, o seu Chefe
de Gabinete e o Chefe do centro de
Informações do Exército .
§ 39 - O Ministro poderá convocar
os Comandantes Militares de Area
para assistirem às reuniões, quando
nelas forem tratados assuntos de seus
interesses.
TíTULO TI
Do ,Funcionamento
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 39 _ 'O Alto-Comando do Exército é presidido pelo Ministro do Exército.
parágrafo único - Nos ímpedimentos do Ministro, dirigirá as reumoes
o Chefe do Estado-Maior do Exército.
Na ausência também deste, caberá a
presidência ao membro de maior antiguidade.
Art. 49 _ O Alto-Comando do Exé~
cito reunir-se-á por íníciatíva ~o Ministro do Exército, que fixará, com
a devida antecedência, a data, o local
e a agenda da reunião.
§ 1'? _ Haverá, em princípio, uma
reunião mensal.
§ 2'? Na preparação das reuniões
do Alto-Comando, o Ministro poderá
convocar qualquer um dos membros
efetivos para o exame preliminar de
assuntos constantes da respectiva
agenda.
§ 39 _ Esgotados os assuntos da
agenda da reunião, poderá o Ministro
permitir o trato de questões eventuais.
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Art. 59 - compete aos membros do
Alto-Comando;
1) estudar e debater os assuntos
constantes da agenda;
2) relatar os assuntos de sua exclusiva competência.
Art. 69 O Alto-Comando do
Exército poderá solicitar pareceres. escritos ou verbais de outras autortdades.
Art. 79 _ Os trabalhos o 'documentos do Alto-Comando do Exército terão sempre caráter sigiloso.
Art. 8Q - Os assuntos tratados no
Alto-Comando do Exército - exceto
os relativos a ingresso e promoção ~o
Quadro de Oficiais-Generais - nao
pomportam votações nem decisões,
mas tão-somente análises, estudos,
pareceres e recomendações, por caber
ao Ministro do Exército a responsabilidade das decisões.
CAPÍTULO II

Da Seleção para Ingresso e Promoção
no Quadro de O jiciais-Generais

Ar.t. 99 - Cabe ao Alto-Comando
do Exército, na forma prescrita na
Lei de Promoções dos Oficiais da Atí.,
va das Forças Armadas, selecionar os
nomes a serem apresentados ao Presidente da República _ a fim de que
este exerça a prerrogativa legal da
escolha - para ingresso e promoção
no Quadro de Oficiais-Generais.
Art. 10 - Nas sessões do Alto-Comando do Exército destinadas à seleção de oficiais, o Ministro do Exército exercerá o direito de voto, da mesma forma que os demais membros
efetivos.
Art. 11 - A votação para o prepar? das listas para ingresso e promoçao no Quadro de Oficiais-Generais
será secreta, observadas as seguintes
normas:
1) serão votados e escolhidos sucessivamente, em tantos escrutínios
quantos se tornarem necessários, o
19, o 2g, o 31,) e os demais lugares de
cada lista a apresentar ao Presidente
da República;
2) _em primeiro escrutínio, para a
seleção do nome a ser indicado em
11,) lugar na lista a ser apresentada,
concorrerão, nos casos de promoção a

General-de-Brigada e General-de-Divisão, todos os nomes constantes das
Listas apresentadas pela Comissão de
promoções de Oficiais, e, no caso de
promoção a General-de-Exércltó, todos os generais constantes do Quadro
de Acesso. Caso algum oficial- obtenha maioria absoluta dos votos do
plenário, estará automaticamente escolhido para o 19 lugar, não havendo
necessidade de outro escrutínio para
a escolha-dessa 'prímeíra classificação;
3) caso nenhum oficial obtenha
aquela maioria, serão realizados outros escrutínios. Em cada novo es'crutínio concorrerão os oficiais constantes da primeira metade dos votados no escrutínio anterior, arredondando-se para mais o número de concorrentes, quando o número de votados anteriormente 1\or ímpar. Para
a obtenção dessa metade, serão selecionados os oficiais mais votados na
escrutínio anterior ou, em caso de
igual número de votos, os oficiais mais
antigos. Tão logo um oficial obtenha a maioria absoluta de votos necessários, em qualquer escrutínio, será
o escolhido para a classificação visada. Caso isso não aconteça, chegarse-á à situação final de haver apenas dois oficiais a serem votados,
Quando, então, proceder-se-á ao escrutínio definitivo. O oficial mais votado será o selecionado, finalmente.
ocorrendo igualdade de votos, ambos
serão selecionados, ocupando-se automaticamente o lugar seguinte da lista
de escolha.
4) o processo será repetido, sucessivamente, para cada uma das outras
classificações, excluindo-se os já escolhidos. Quando ocorrer igualdade de
votos no escrutínio definitivo para escolha do último lugar da lista, este
será ocupado pelo oficial escolhido pelo
Ministro.

Parágrafo único - Durante a votação, estarão presentes apenas os membros efetivos e o Secretário do AltoComando do Exército.
Art. 12 _ Encerrada a votação para
seleção dos nomes a ingressar ou promover no Quadro de Oficiais-Generais, o Secretário preparará a lista
resultante da votação, que o Ministro,
em nome do Alto-Comando do Exército, submeterá ao Presidente da República, para sua escolha.

169

Aros DO PODER EXECUTIVO

TíTULO III

DECRETO NQ 76.099 -

DE 8 DE

AGOSTO DE 1975

Da Secretaria do Alto-Comando do

Exército

Art.

13 -

O

Alto-Comando do

Exército terá uma Secretaria permanente, sob a direção e responsabilidade do Secrétárto do Alto Comando
do Exército, tendo como adjunto um
Oficial-Superior do

QEMA, Comba-

tente.
Art. 14 _

Compete ao Secretário
do Alto-Comando do Exército:

1) assessorar o Ministro na elaboração da agenda das reuniões do Alto-Comando e nas medidas dela decorrentes;

2)

cuidar da preparação material

para as reuniões do Alto-Comando do
Exército, tomando, na devida oportunidade, todas as providências necessárias a sua realização;
3) responsabilizar-se por toda a documentação de interesse do Alto-Comando;

4) remeter a agenda das reuniões
a todos os membros, com a devida antecedência, acompanhada da documentação necessária a seu estudo;
5) elaborar a ata de reunião e enviar uma cópia e cada membro do
Alto-Comando do Exército antes da
reunião subseqüente;
6) aprovada a ata, no início da
sessão subseqüente, colher as assinaturas;
7) providenciar a incineração das
cédulas de votação usadas;
8) efetuar todas as comunicações
relativas aos trabalhos do Alto-Comando do Exército;
9) apresentar ao Ministro, até 20
de janeiro de cada ano, relatório das
atividades do Alto-Comando, no ano
anterior.
Art. 15 - compete ao Adjunto do
Secretário do Alto-Comando do Exército:
1) auxiliar o Secretário em todos
os trabalhos referentes às atividades
do Alto-Comando do Exército;
2) receber, guardar, expedir e,
quando for o caso, incinerar os documentos relativos às reuniões do Alto-Comando do Exército;
3) manterem dia a Coletânea de
Atas das Reuniões.

Outorga
concessão à TV Tocantins
Ltda., para estabelecer uma estação
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão). na cidade de Anápolis,
Estado de Goiás.

o Presidente da República.
usando das, atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, combinado
com o artigo 8 9, item XV, letra "a".
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me nc 11.531
de 1973,
DECRETA:

Art. I'? Fica outorgada à TV Tocantins Ltda., nos termos do artigo
28 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nv 52.795, de 31 de outubro de 1963,
concessão para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Anápolís, Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, utilizando o canal 7 + <sete
mais) .
Parágrafo único - O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
deste no Diário Oficial da União, sob
pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 8 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 87'? da
República.
ERNES'l'O

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 11
de agosto de 1975.
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DECRETO

N.O 76.100 AGOSTO DE 1975

DE

11

DE

Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação, terreno e benfeitorias necessários à construção da
subestação de Braz de Pina, da
Light Serviços de Eletricidade
S .A.. no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdtuíçâo
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b", do Código de Aguas,
no Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho de 1941, e de acordo com o que

consta do processo n." MME 702.555,
de 1974,
DECRETA:

Art. 1." Fica declarado de atdlídade
pública, para fins de desapropriação.

1 (um) terreno. com benfeitorias, de
propriedade partdcular, necessário a
construção da subestação de Braz de
Plna, na Cidade do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° O terreno referido no artigo anterior compreende aquele constante da planta de situação número
100.185, aprovada IX>r ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Serviços
de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica. no
processo número MME 702.555-74, e
localiza-se à Rua cescaís número 124,
cuja propriedade é atribuída ao Espólio de Narcisa Rosa de Macedo.
Art. 3.° Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S.A., a promover a desapropriação do referido
terreno e respectivas benfeitorias, na
forma da legislação vigente, com os
seus recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei n.v 3.365, de 21
de junho doe 1941, modificado pela Lei
n." 2.786. de 21 de maio de 1956, fica
a expropriante autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de
úesapropríação, para fins de imissão
de posse do terreno e respectivas benfeitorias abrangidas por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 11 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.101 AGOSTO DE 1975

DE

11

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c". do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, e de
acordo com o que consta do processo
MME 700.619-75,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituíção de servidão
administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão, em
138 kV, que parte de um ponto (estrutura número 9-1) da linha de tranemissão Usina Carioba - Subestação
Araraquara, até o local da subestação
particular da S.A. White Martins, no
Município de Piracicaba. Estado de
São Paulo, cujos projetos e planta ge
situação número BX-D-10.614 - São
Paulo foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME. 700.619-75.
Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessé.nc, para a
passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e LUz,
para o fim indicado, a qual compreen..
de o direito atrfbuídc à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesse

ATOS DO PODER EXECUTIVO

à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência.
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.0 A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgent-e, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela
Lei n.s 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1975;
154. 0 da Independência e 87,0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76.102 AGOSTO DE 1975

DE

11

DE

Concede à Mineração Vale do Paranaiba S.A. - VELEP, o direito de
lavrar minérios de fosfato e titânio
no Município de Tapira, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n." 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.s 318, de 14 de março de
19B7,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Vale do Paranaíba S.A. .
VALEP, concessão para lavrar mínérios de fosfato e titânio em terrenos
de propriedade de Avenor Teixeira de
Carvalho, Geraldo Alves de Rezende,
Lázaro Ribeiro Lemos e outros, no lugar denominado Fazenda Cachoerra,
Distrito e Município de Tapira, Es-
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tado de Minas Gerais, numa área de
quinhentos hectares e treze ares ....
(500,13ha), delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a dois
mil e oito metros e cinqüenta centdmetros (2. OOB,50m), no rumo ver dadeixo de dezoito graus e cinqüenta
minutos noroeste (180 50' NW), da
confluência dos Córregos Cachceírtnha e Antas e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e dez
metros (210m), este (E); cento e vinte
metros (120m), norte (N); duzentos
e quarenta metros (240m), este (E);
cento e cinqüenta metros (150m), norte (N); trezentos e sessenta metros
(360m), este (E); cento e oitenta metros (180m), norte (N); trezentos metros (300m), este (E); cento e cínqüenta metros (150m), norte (N);
trezentos metros (300m), este (E);
cento e vinte metros 020m), norte
(N); duzentos e quarenta metros
(240m), este (E); noventa metros
(90m), norte (N); cento e cinqüenta
metros (150m), este (E); duzentos e
quarenta metros (240m), norte (N);
cento e cinqüenta metros (150m),
oeste (w); trezentos metros (300m),
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), oeste (W); trezentos metros
(300m), norte (N); cento e cinqüenta
metros U50m), oeste (w); trezentos
metros (300m), norte (N); cento e
cinqüenta metros 050m), oeste (W);
trezentos metros (300m), norte (N);
noventa
metros
(90 m), oeste
(W); cento e oitenta metros 08Dm),
norte (N); sessenta metros (60m),
oeste (W); cento e cinqüenta metros
(150m), norte (N); noventa metros
(êüm) , oeste (W); duzentos e dez metros (210m), norte (N); noventa metros (90m), oeste (W); duzentos e
setenta metros (270m), norte (N); trezentos metros (300m), oeste (W); noventa metros (âüm), sul (S); duzentos e dez metros (210m), oeste (W);
cento e vinte metros 020m), sul (S);
trezentos metros (300m), c-este (W);
cento e cinqüenta metros (150m), sul
(S); trezentos metros (300m), oeste
(W); cento e vinte metros (120m), &U)
(S); trezentos metros (300m), oeste
(W); cento e oitenta metros (IBOm),
sul (S); trezentos e sessenta metros
(360m) oeste (W); cento e vinte metros 020m), sul (S); cento e cínqüenta metros (150m), oeste (W); cento e
vinte metros (l20m), sul (S); sessenta metros (60m), este (E); duzentos
e dez metros (210m), sul (S); cento
e vinte metros 020m), este (E); du-
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zentos e setenta metros (270m), sul
(8); cento e vinte
metros (120m),
este (E); cento e oitenta metros ..
(laDm), sul (8); cento e vinte metros
(l20m), este (E); duzentos e dez metros (210m), sul (8); noventa metros

(ãümj , este

(E);

duzentos e quarenta

EXECUTIVO

DECRETO N.o'76.103 AGOSTO DE

(8); cento e vinte metros (120m). este
(E); cento e vinte metros (120m),

sul (8).

Parágrafo único. A concessão de que
trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alineas e 51 do Código
de Mineração e de outras referidas
no mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto, ficando
também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 51.726. de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número
3, de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União. em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n.s 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
C) se
concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem. a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto. que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral. do Mínisteno
das Minas e Energia.
Art. 2."
As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(l)~'P1[ 810.331-68).

°

Brasília, 11 de agosto de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

154."

Shigeaki Ueki

11

DE

Autoriza o Sermço do Patrimrnio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situada no Estado de Mato Grosso.

metros (240m), sul (8); cento e vinte

metros (120m) , este (E); trezentos
metros (300m). sal (8); cento e cinqüenta metros U50m), este (E); trezentos metros (300m). sul (8); cento
e cinqüenta metros (l50m) , este (E);
trezentos e trinta metros (330m), sul

LE

1975

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da. Constituição, e de acordo com 05 artigos
1.165 e 1.180 do Código civu,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
doaçã-o que, nos termos da Lei. Municipal n.s 1.403, de 3 de abril de
1975, o Munícípío de Cuiabá, do Estado de Ma to Grosso, quer fazer a
União Federal, de um terreno com a
área de 2.182,60 m2 (dois mil, cento
e oitenta e dOIS metros quadrados e
sessenta decímetros quadrados), tocausado na esquina da Rua Comandante Costa com a Rua Nossa Senhora
Santana, naquela Cidade, de acordo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n.s 0187-093, de 1975.
Art. 2.° O terreno a que se refere
artigo 1.0 se destina à construção
da sede da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Setor de
Mato Grosso ~ SUCAM, do Mímsterio da Saúde.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 11 de agosto de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.

°

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonseti
Paulo de Almeida Machado

DECRETO N.o 76.104 AGOSTO DE

DE

11

DE

1975

Autoriza o Serviço do Patrimõnío da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Estado
de Mato Grosso.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artig-o 81, item III, da COD5-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tdtuíçâo, e de acordo com os artigos
1.165 e 1.180 do Código CiVIl,
DECRETA;
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autoriaado a aceitar
doação que, nos termos da Lei Municipal n." 193, de 17 de dezembro
de 1974, o Municipio de Alto Araguaia, do Estado de Mato
Grosso,
quer fazer à União Federal de um
terreno com a área de 185,00 m2 (cento e oitenta e cinco metros quadrados), localizados na Rua Dr . José
Morbeck. naquela Cidade, de acordo
com os elementos constantes co processo protocolizado no Ministéri,) da
Fazenda sob o n.s 0130-50.119, de 1975.
Art. 2.° O terreno mencionado no
artigo 1.0 se destina a construção da
sede do Posto da Receita Federal do
Mtnístérío da Fazenda.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário,
Brasília, 11 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL
. Márzo Henrique Simonsen

DECRETO N,> 76 .105 ~ DE 11 DE
AGOS'l'D DE 1975
Torna sem etetto aproveitamento de
dispomvel no Quadro dJe Pessoal
do Instituto de Previdência e ASSlSténcia dos Servidores do Estado e
cassa a disponibilUlade do mesmo.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 67, da Lei n.e 1.711, de 28
de outubro de 1952,
DECRETA:
Art , 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrtturártc, código AF-202. 8. A, do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado,
constante do Decreto n.s 71.367, de
14 de novembro de 1972, publicado
no Dzário Ottcuü de 16 seguinte, de
Mauro Andrade de Carvalho, servidor
em disponibilidade em iguais cargo e
Quadro da citada autarquia.
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Art. 2.° Fica, igualmente, cassada,
a partir de 15 de dezembro de ...972, a
disponibilidade do servidor mencícnado no artigo anterior.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto oe 1975;
154.° da Independência e e7,0 da
República.
ERNESTO GEISEL
L. G. do Nascimento e Süna

DECRETO N." 76,106 ~ DE 11 DE
AGOSTO DE 1975
Altera o arísço 11 do Decreto número
67.706, de 7 de dezembro de 197n.
que reorganiza o consetno de Desenvolvimento Industrial e dá outras providencias.

O Presidente da Repúhhca,
usando das atribuições. que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição.
DECRETA;
Art, 1.0 O artigo 11 do Decreto n.s
67.706, de 7 de dezembro de 1970. passa a ter a seguinte redação:
"Art. 11 - O Grupo de Estudos de Projetos sera coordenado
pelo Secretario-Geral do Conseíhc
de Desenvolvimento n.custna. e
mtegradc por representantes do
Ministério da Indústria e do Comércio, da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repubhca, do Mímstério da Fazenda,
do Ministério do Interior, do MInistério das Minas e Energia, do
Banco
jcacíonal de Desenvolvimento Econômico, do Banco Central do Brasil e da Carteira de
Comércio Extérior do Banco do
Brasil S. A,"
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcaçáo, revogadas as disposições em contrária.
Brasília, 11 de agosto de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen:
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Uekz
João Paulo dos Reis vezzcsc
Mauricio Rangel Reis
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DECRETO N9 76.107

DE

DO PoDER EXECUTIVO

11

DE

AGOSTO DE 1975

Dispõe sobre a mcbusão no Quadro
de Pessoal 'do Instituto
Nacional
de Previdência Social de cargos e

respectivos

ocupantes, originariOs

do extinto serviço de Alimentação
da previdência Social.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos 1.0 e 5.0 do Decreto-lei n.O 224,
de 28 de fevereiro de 1967, e o que
consta do Processo nc 7.565-74, do

Departamento Administrativo do Servira Público (DASP),
DECRETA:

Artigo 1 9 Ficam incluídos no relacíonamento do Anexo III ao Decreto nc 61.794. de 29 de novembrc
de 1967, que dispôs sobre a ínclusáo
de servidores do extinto Serviço de
Alimentação da Previdência Social
em outros órgcs da Admmístração
Pública Federal, os cargos a segulr
relacionados, nas
condições abaixo
indicadas:
Instituto Nacional de Previdência
Social
Quadro de Pessoal - Parte Especial
2 (dois) cargos de Escrevente-Datúógrafo, código AF-204.7, ocupados
por:
Renyr Lucia Espíndola Dias e
Harvei Weísa.
Artigo 2.° Este ato não homologa
situação que, em virtude de slndicân,
cia, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser
considerada nula. ilegal ou contrária
ás normas administrativas vigentes.

Artigo 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 11 de agosto de 1975;
154-~· da
Independência e 879 da

República.

ERNESTO

GEISEL

L, G. do Nascimento c Silva

DECRETO N." 76.108 AGOSTO DE 1975

DE 1.1

DS

Autoriza a transformação 'la licen-ciatura de 1.° grau para licenciatura plena, nos cursos de Letras,
de Estudos Sociais e de Ciências,
da Faculdade de Formação de Professores, mantida pelo Centro Educacional de Niterói, com sede na cidade de Niterói, Estado ,~a Rio de
Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constituição, de acordo com o artdgc 47
da Lei n.v 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 1~69
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n,v 1.612,
de 1975, conforme consta dos Precessos
números
11.007-1974-CFE
€'
228.417-75, do Ministério da Educa~
çâo e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a transformação da licenciatura de 1.° grau
para licenciatura plena, nos cursos
de Letras, habilitações em PortuguêsLiteratura e em Português-Inglês; de
Estudos Sociais, habilitação em Educação Moral e Cívica e de Ciências,
habilitação em Matemática, da Faculdade de Formação de Professores
mantida pelo Centro Educacional de
Niterói, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de .Ianetro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87,° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 76.109 AGOSTO DE 1975

DE

11

DJE

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, dos terrenos de acres_ cidos de marinha que menciono, situados em Aracaju, Estado de Sergipe.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe COn-

ATOS DO PODER EXECUTIVO
fere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei n." 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, à São
Lucas - Médico Hospitalar Limitada,
dos terrenos de acrescidos de marinha com as áreas aproximadas de ...
2.061,00 m2 (dois mil e sessenta e um
metros quadrados) e 1.063,00 m2 (mil
e sessenta e três metros quadrados),
ambos situados na Avenida Stanley
Silveira, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, de acordo com os
elementos constantes do prOCe3.30 protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n.v 0586-434, de 1975.
Art. 2.0 Os terrenos a que se refere
o artigo 1.0 se destinam à construção
de um hospital, no prazo de 2 i dois)
anos, a contar da data da assinatura
do contrato de cessão, que será lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrimônio da União.
Art. 3.0 A cessionária recolherá
aos cofres do 'I'esouro Nacional o valor do domínio útil dos terrenos, apurado à data da outorga do contrato
de cessão e se obrigará ao pagamento do foro respectivo.
Art. 4.0 A presente cessão tornarse-á nula, independentemente de ato
especial e de indenização por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no
rodo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa ou, ainda, Se ocorrer
inadimplemento de cláusula COntratual.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de agosto de 1975;
154. 0 da Independência e 3V' da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
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DECRETO N'? 76.110 - DE 12 DE
AGOSTO DE 1975
Revoga o Decreto nt? 59.208, de 13 de
setembro de 1966. que dispõe sobre
o horário de trabalho nos Eetnôelecimentos com atividades fabris, do
Ministério do Exército.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
nc 59.208, de 13 de setembro de 1966,
que dispõe sobre o horário de trabalho nos Estabelecimentos com atividades fabris. do Ministério do Exército.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota

DECRETO N9 76.111 - DE 12 DE
AGOSTO DE 1975
Autoriza
o registro, em nome da
Unieio Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio
Grande do Sul.

O presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item rrr, da Constituição, e tendo em vista o díspoato
no artigo 29, item I, da Lei nc 5.972.
de 11 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno do Estabelecimento Regional. de
Material de Intendência da 3(). Região
Militar, à Rua dos Andradas, número
629, no Municipio de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, ocupado nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição pelo Ministério
do Exército, que assim se descreve e
confronta: pela frente, entesta na
Rua dos Andradas, medindo 34,75m;
pelos fundos, confronta com a .a.ua
mtaehueto, com 29,20m; pelo lado e;s~
querdo confronta com terrenos
da
Igreja NOssa Senhora das Dores. em
linha quebrada de três segmentos sucessivos, sendo o primeiro de 39,S~m,
o segundo de 5,44m e o terceiro de
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69,63m' pelo lado direito. entesta na
Rua General Bento Martins, com ..
rtõ.sém, fechando um polígono de forma irregular com superfície de ....
3.454,61m2; de acordo com a planta

e os documentos que acompanham. a

Exposição de Motivos nv 135, de 10
de julho de 1975. do Ministério do
Exército.
Art. 29 O imóvel referido no artigo
19 pertence à circunscrição judiciária
do 1Q Ofício do Registro Geral de
Imóveis da Cidade de Porto Alegre,
RS.

Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília,
12
de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N9 76.112 AGOSTO DE 1975

DE

12

DE

Autoriza
o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado do Rio
Grande do Norte.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 2Q, item r, da Lei nv 5.972, de
11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.° Fica autorizado o regtstro,

em nome da União Federal, do terreno do Quartel do 17Q Grupo de Artilharia de Campanha, à Rua 00ronel Plamínio, s/nv, Bairro de Santos Reis, no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, ocupado nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição pelo Míntstério do Exército, que assim se descreve
e confronta: o ponto nc 1 foi implantado na margem direita <sul) do Rio
Potengt, sobre a língua de terra compreendida entre a foz do dito rio e
o Forte dos Reis Magos.
Partindo
do ponto n.v I, na direção geral SW.
Rio Potengt acima, ao longo de sua
margem direita, em alinhamento irregular, medindo-se 1. 544,OOm, encontra-se o ponto 2, também implantado
na margem direita do Rio Potengi;

EXECUTIVO

partindo do ponto 2, com rumo verdadeiro de 76Q47' SE, medindo-se "
243,OOm, encontra-se o ponto 3; partindo do ponto 3, com rumo verdadeiro de 14°58' SW, medindo-se ....
180,OOm, encontra-se o ponto 4; os
alinhamentos compreendidos entre os
pontos 2 e 4, são materializados no
terreno com cerca de arame farpado
e separam o imóvel ora descrito, de
outro ocupado pelo Ministério da Aeronáutica; partindo do ponto 4, com
rumo verdadeiro de 76?47' SE, medindo-se 414,00m, encontra-se o P011to 5; partindo do ponto 5, com rumo
verdadeiro de 89Q2' SE, medindo-se
30,OOm, encontra-se o ponto 6; os alinhamentos compreendidos entre os
pontos 4 e 6, são materializados no
terreno com cerca de arame farpado
e separam o imóvel ora descrito, de
outro ocupado pelo Ministério da Marinha e parte pelo Ministério da Aeronáutica; partindo do ponto 6, com
rumo verdadeiro de 01Q13' SW. medindo-se 12,00m, encontra-se o ponto 7;
partindo do ponto 7, com rumo verdadeiro 'de 76918' SE, medindo -se ..
50,00m, encontra-se o ponto 8; partindo do ponto 8, com rumo vcrdadeiro de 78Q54' SE, medindo-se GO.OOm,
encontra-se o ponto 9; partindo do
ponto 9, com rumo verdadeiro de .'
81?30' SE, medindo-se 60.00m, encoutra-se o ponto 10; partindo do ponto la, com rumo verdadeiro de ....
84906' SE, medindo-se 55.DOm, encontra-se o ponto 11; partindo do ponto
11, com rumo verdadeiro de 84Q06' SE,
medindo-se 5,00m, encontra-se o ponto 12; partindo do ponto 12, com
rumo verdadeiro de 86Q42' SE, medindo-se 60,OOm, encontra-se o ponto
13; partindo do ponto 13, com rumo
verdadeiro de 89918' SE, medindo-se
60,OOm, encontra-se o ponto 14; partindo do ponto 14, com rumo verdadeiro de 88Q06' NE, medindo-se ....
BO,OOm, encontra-se o ponto 15; partindo do ponto 15, com' rumo verdedeíro de 85930' NE, medindo-se ....
BO,OOm, encontra-se o ponto 16;
os
alinhamentos compreendidos entre 001
pontos 6 e 16, confrontam com terrenos ocupados pelo Ministério
da
Aeronáutica; partindo do ponto 16,
com rumo verdadeiro de 01Q42' NW.
medindo-se 1.390,50m, encontra-se o
ponto 1, inicio da presente descrição e demarcação, fechando um pcrímetro de forma irregular, compreendendo área com l.018.257,32m2;
o
alinhamento compreendido entre os
pontos 16 e 1, se desenvolve em sua
maior parte sobre recifes, fechando

177

ATOS DO PODER EXECUTIVO

o perímetro, do levantamento topográfico.
O Forte dos Reis Magos,
situado junto à foz do Rio Potengí
no Oceano Atlântico, sobre os recifes,
é integrante do Próprio Nacional ma
descrito, de acordo com a planta e os
documentos que acompanham a Exposição de Motivos nc 136, de 10 de
julho de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2. 0 O imóvel referido no artigo 19 pertence à circunscrição judiciária do 39 Ofício do Registro Geral de Imóveis na cidade de Natal,
RN.

Art. 39 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
12
de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

DE

ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Uekt

DECRETO N." 76.114 AGOSTO DE 1975

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N9 76.113 AGOSTO DE 1975

Art. 3.° As despesas decorrentes da
encampação a que se refere o artigo 1.0
correrão por conta dos recursos previstos na Lei TI. O 5.655, de 20 de maio
de 1971, alterada pelo Decreto-lei
n.s 1.383, de 26 de dezembro de 1974.
Art. 4.0 Os bens e instalações atingidos pela encampaçâo estão sujeitos
ao regime instituído pelo Decreto-Ieí
n." 1.383, de 26 de dezembro de 1974.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de '1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.

13

DE

Encampa bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia
elétrica nos Municípios de A'racitaba, Paiva e Oliveira Fortes, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da 'República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
167 do Decreto n.s 24.643, de 10 de
julho de 1934 e o que consta do processo DNAEE 707.455/68,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam encampados os bens
e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica existentes
nos Municípios de Aracitaba, Paíva e
Oliveira Fortes, Estado de Minas Gerais, explorados pela Companhia Força e Luz, Livramento, Paiva, Bonfim
S.A. em virtude do manifesto de usina
hídroelétrlca apresentado no processo S. A. 166/35.
Art. 2.0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras Sociedade anõníma - ELETROBRAs a promover
os atos necessários à efetivação da
encampação referida no artigo anterior.

DE

13

DE

Outorga à Usina Açucareira Paraiso
:s .A., concessão para o aproveitamento Hidráulico de um trecho do
rio Pomba, no local denominado
Morro Redondo, no Estado de Minas Gerais, para uso exciueioo

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constdtuiçâo
e nos termos dos artigos 140, letra a
e 150 do Código de Aguas, e tendo em
vista o que consta do processo
~~-703.762/74,

DECRETA:

Art. 1.0 1t outorgada à Usina Açucareira Paraíso S. A. concessâo para
o aproveitamento hidráulico de 11m
trecho do rio Pomba, no local denominado Morro Redondo, situado no
Município de Astolfo Dutra, Estado
de Minas Gerais, não conrermdo o
presente titulo, delegação de Poder
Público a concessionarta,
Art. 2.° O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica
para uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer cessão a terceiros. mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o rorneclmento de energia aos associados
da concessionária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
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Art. 3.° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.° A concessionária concluíra. as obras no prazo fixado no despacho

de

aprovação

dos

projetos,

executando-as de acordo com os mesmos, com as modificações que forem
autorizadas. se necessárias.
§ 1.0 A concessionária ficará sujeita às penalidades previstas no código
de Aguas, Ieís subseqüentes e seus
regulamentos, pela inobservância do
prazo fixado.
§ 2.° O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Di-

retor da Divisão de Concessão de ServiÇOS de Eletricidade do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 5.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.

Art. 6.° Fica a concessionária
obrigada a requerer ao Governo Federal, nos seis (6) últimos meses que
antecederem o término do prazo de
vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistêncía.
Parágrafo único. No caso de desistência, fica a critério do Poder Concedente exigir que a concessíonáría reponha, por sua conta, o curso d'água.
em seu primitivo estado.
Art. 7.° O presente Decreto entra'
rá em vigor na data da sua pubncaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NQ 76.115 - DE 13 DE AGOSTO DE 1975
.abre ao Mzmstérzo da Açricuttura, o créasto suplementar de Cr$
.
70.824.800,00, para retorce de dotações consignadas no vigente orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar no valor de crs 70.824.800,00 (setenta milhões, oitocentos e vinte
e quatro mil e oitocentos Cl'U~:E:JTos), para reforço de dotações crçementértas
consignadas aos subanexos 13.00 e 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
1300 13'01 1301.04070202 .001 ~
3.1. 2. O :3.1. 3.2 4.1.4.0 1301. 04070212,026 3.1.2.0 3.1.4. O 1302 1302.04070212.040 3.1.2.0
3.1.3.2
1302.04070212.044
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0

-

MINISTf;RlO DA AGRICULTURA

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Material de Consumo
.
Out :./·s Serviços de Terceiros
.
Material Permanente
.
Manutenção de Residências Oficiais
Mate-rial de Consumo
.
Encargos Diversos
.
Secretaria Geral
Supervisão Regional dos Programas do
Ministério
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Manutenção das Diretorias Estaduais
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.

200 000
1.300 000

100.000
76.000
200.000·

5.700·
40.200·
4.916.000

5.629.000
865.000·
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c-s
1302.04070232.035 -

Manutenção da Coordenação de Informação Rural
outros Serviços de Terceiros
.
Amortização e Encargos de Financiamento
Amortização da Dívida Pública
Fundada Interna
.
Orgamzaçãc. e Controle da Programação
Setorial
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Es-

3.1.3.2 1302.04080332.027 4.3.1.1 01 1302.04090412,510 3.1.3.2 4.1.2,0 -

pecta;

1302.04094112.038 3.2.7.1 1306 1306.04070212.013 -

1,00
95.000

21.000
1.000.000

.

1.390.000

Participação em Organismos Internacionais
Enttdades Internacionais
.
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrati-

3.611.700

vos

3.1.3.2 __ Outros Serviços de Terceiros
.
1307 - Departamento Nacional de Produção Animal
1307.04150872.048 - Defesa e Inspeção Sanitária Animal
3.1. 2. O - Material de Consumo
...............•
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações •......•...•
1307.04150873.043--- Combate à Febre Aftosa
3.1. 2. O - Material de Consumo .................•
4.1.3.0 - Equíparuentos e Instalações
.
4.1 4.0 - Material Permanente
.
1307.04150882.047 - Desenvolvimento da Caprinocultura e
o

2.000.000

80.000
509.000
10.000
91.000
10.000

Ovínccultura
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.2.0

--

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
..
Serviços em Regime de Programação Especial
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4,0 - Material Permanente
.
1309 -- Departamento Nacional de Produção Ve-

getal
Deresa e Inspeção Sanitária Vegetal
Servíçcs em Regime de Programação Especial
.
1310 - Departamento Nacional de Engenharia
Rural
1310.04070251.675 - Edifício-Sede da Diretoria Estadual do
Rio Grande do Sul
4.1.1.0 - Obra-s Públicas
.
1311 - Depai tamento Nacional de Serviços de
Comercialização
1311.04140442.057 _.- Estudos e Pesquisas Sobre o Mercado Agrícola
3.1.3.2 _. OutT("'S Serviços de Terceiros
.
1312 - Departamento Nacional de Meteorologia
1312.04100512.463 - Coordenação e Manutenção da Rede Meteorológica Nacional
3. 1.3, 'J - Outros Serviços de Terceiros
.
1313 - Departamento do Pessoal
1313.04070212.010 - Admlníatração de Pessoal
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
.
2.2.7.6 -- Pessoas .............

235.000
504.000
80.000
90.000
157.000
90.000

1309.04140752.052 4.1.2.0 -

,

4.100 000

2.500.000

104.200

150.000
350.000
50.000
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Cr$ 1,00

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República

2802.04130691.598 -

Fortalecimento do

Rural

Sistema de Extensão

3.2.7.9 - Diversas
.
2802.04140751.360 - Defesa e Vigilância Fitossanitária
3.2.7.9 - Diversas
.
2802.04140801.596 -'Plano Nacional de Sementes
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.
TOTAL

..

31. 765.000
7.500.000
I. 500 .000

70.824 800

Art. 2 OS recursos necessàrícs à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçaQ

mento aos subanexos 13.0[, e 28.00, a saber:
1300 1302 -

MINcSTÉRIO DA AGRICULTURA
Secreraría Geral
Atdvldede - 1302 04070212.040
3.1.4.0 -. Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Materla.i Permanente
.
Atividade - 1302.04070212.044
3.1.3.1·-- Remuneraçâc de Serviços Pessoais
Atividade - 1302.01070232.035
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 1302.04094112.042
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 1302 04150882.036
3.1.2.0 - Material de Consumo
,.
3.1.3:2 - outros Serviços de Terceiros
"
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1307 - Departamento Nacional de Produção Animal
Atividade - 1307.04150872.048
3.1.3.2 - Out roe Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
4.1.2.0 - Servíçcs em Regime de Programação Especial
.
Projeto -. 1307.04150873.043
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
"
4.1.2.0 - aervtcoc em Regime de Programação Especial
.
1308 - Departamento Nacional de Inspeção de
Produtos de Origem Animal
Atividade - 1308.04150212.122
3.1.4.0 - Encargca Diversos
.
4.1.4.0 - Material Permanente'
.
1311 - Departamento Nacional de serviços de
Comercialização
Atividade - 1311. 04140212.122
3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
.
4. 1. 4. O - Material Permanente
Atividade - 1311.04140442.057
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

Cr$ 1.00

2.600
78.000
5.300

1.300.000
95.000
37.100
150.000
66.000
490.000
450.000

43'7.000
72000
80.000
63.000
38.000
10.000

28.000
50.000

37.800
33.300
20.000
30.000
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Cr$ 1,00
Atividade -

1311. 04140972.058
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1312 -- Departamento Nacional de Meteorologia
Atividade -- 1312.04100512.463
3. 1.3. 1 -- Remuneração de Serviços Pessoais

2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 -- Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Repú-

40.900
150.000

blic'l

Projeto -- 2802.04330441.601
3.1. 3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Projeto -- 2802.04130691.598
3.1. 2. O -- Ma teríal de Consumo
3.1 4 O - Encargos Diversos
4.1.3.0 -- Equípamentos e Instalações
4.1.4.0 -- Material Permanente
Projeto -- 2802,01.\:140751.360
3d.3.1 ~ Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
4.1.1.0 - Obras Públicas
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 -- Material Permanente
TO'fAL

.
.

10.000.000
12.195.800

.
.
.
.

25.000.000
2.700.000
600.000

.
.
.
.
.

7.100.000
3.000.000
400.000
500.000
2.100.000

.

70.824.800

3 .4ô5. 000

Art. 31" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto õe 1975; 1541" da Independência e 871" da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis veuoso

DECRETO

N° 7'0,116 -- DE 13 DE
AGOSTO DE 1975

DZspõe sabre retificação de enquadramento de servidores do extinto
Instituto Nacional do Mate, e dã
outras providências.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23. ia Lei
nc 4.069, de 11 de junho de 1962, e
o que consta do Processo nc 4.760-73
do Departamento Administrativo cio
Serviço Público,

DECRETA:

Art.
10 - Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal
anexas ao Decreto n? 63.383, de 9
de outubro de 1968, na Parte EsPZ~

cial, que enquadrou servidores do extinto Instituto Nacional do Mate, para incluir 1 (um) cargo de Procurador de 3.'" Categoria e nele considerar enquadrado Luiz Nícclau Mãder
Sunyé, a partir de 15 de julho de
1962.
Art. 21" - O servidor de que trata
este Decreto é considerado Inolnído.
com o respectivo cargo, no Quadro
de Pessoal do Instituto Brasileiro de
tace
Desenvolvimento Florestal, em
do que dispõe o artigo 2 Q do Decretolei no 281, e artigo 27 do Decreto-Ie!
no 289, ambos de 28 de fevereiro dó
1967, e o Decreto nv 61.680, de 13 de
novembro de 1967, que transferiu para esse órgão as atribuições do extinto Instituto Nacional do Mate,
Art. 31" - As despesas decorrentes
da execução deste Decreto contínuarâo a ser atendidas pelos atuais re-
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cursos até que a nova situação se
traduza na discriminação orçamentária própria.
Art. 49 - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e_
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 13 de agosto de 1975:
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson- paulinelli
DECRETO N9 76.117 -

DE

13

DE:

AGOSTO DE 1975

Altera dispositivo do Decreto n Q ••••
75.525, de 24 de março de 1975, que
inclui Categorias Funcionais no
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior a que 'se refere a Lei" n 9
5.645, de 10 de dezembro de 1970,
e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA;

Art. 1.0 O item I do artigo 3.0 do Decreto no 75.525, de 24 de março de
1975, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 39 .
Na Categoria Funcional de
Auditor:
a) os de Contador cujos ocupantes estivessem exercendo, comprovadamente, a 31 de outubro de
1974, atividades de auditoria financeira e contábil; e
b) por transformação,
os de
Técnico de Contabilidade
cUJos
ocupantes se encontrassem a '31 de
outubro de 1974 no desempenho
de atividades de auditoria rínanceira e contábil, desde que possuam diploma de Contador, devidamente registrado.
Brasília, 13 de agosto de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
I -

ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão

EXECUTIVO

DECRETO NQ 76.118 AGOSTO DE 1975

DE

13

DE

Concede
eutcrizaçtic à Companhia
Sedco Mariiime, Inc., para operar
na plataforma continental bras'.lelTa, a serviço da Petróleo Brasileira
S.A. - PETROBRAs.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o Decreta número 63.164, de 26 de agosto de 1968,
e tendo em vista o que consta do processo nv 604.576-75, do Ministério das
Minas e Energia,
DECRETA:

Art. 19 - E' concedida autorização à Companhia norte-americana
Sedco Maritime, Inc., para executar
trabalhos de perfuração de poços, no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei nc 1.098. de 25 de março
de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS, 'mediante contrato entre as mesmas celebrado, empregando a embarcação de
perfuração "Sedco 702", de nacionalidade norte-americana.
Art. 2'? - A autorização ue que
trata este Decreto vigorará até 1." de
dezembro de 1978, prorrogável medlante novo Decreto, sem prejuízo de sua
caducidade em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das obrigações
respectivas, na forma da lei ou do contrato.
Art. 3'? - Este Decreto ent-ará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo R enning
Shiqeaki treto
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DECRETO N9 76.119
DE 13
AGOSTO DE 1975

DE

Estabelece normas para a realização
de prova de
habilitação à íioredocência.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o ar-tigo 81, item HI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 A prova de habilitação à
livre-docência a que se refere a Lei
nv 5.802, de 11 de setembro de 1972,
compreenderá:
1 julgamento de
"currfculum
Vl

tee":

Il - julgamento de tese ou dissertação e respectiva defesa;
III - prova escrita;
IV - prova didática e, quando couber, prova prática.
~ 19 No
julgamento do "currícufum vítae" serão apreciados, em
particular, a qualidade e continuidade da produção intelectual do candídato e seu desempenho docente; no
julgamento da tese ou dissertação
selá especialmente considerada sua
importância para conhecimento
do
assunto tratado.
~ 29 As provas a que se referem os
itens HI e IV deste artigo obedecerão ao disposto no Estatuto ou no

DECRETO

NQ

76.120 -

Regimento Geral da
Universidade,
devendo o candidato demonstrar o
alto nível de seus conhecimentos na
matéria a que se referir a livre-docência e seu domínio de
matérias
afins.
Art. 2.c As
Comissões julgadoras
de habilitação à livre-docência serão
constituídas de cinco professores que
possuam o grau de doutor em curso
credenciado de pós-graduação ou título equivalente, ou que tenham sido
aprovados pelo Conselho Federal de
Educação para lecionarem em curso
credenciado de doutorado, sendo três
dos examinadores obrigatoriamente
não vinculados aos quadros de ensino e pesquisa da Universidade onde
se realizar a habilitação.
Parágrafo único. A decisão final
da Comissão julgadora, sob a forma
de parecer que analise cada fase prevista no artigo 19 , indicará expressamente a habilitação ou' não do candídato, e será submetida à homologaçãc
do colegiado superior de ensino
e pesquisa da Universidade.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DE

13

DE AGOSTO DE

1975

Dispõe sobre a tronstormaçõo de tunçõee gratijicatLas em junções integrantes das Categorias Direção lmtermeâuuía e Assistência Intermediária
do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro permanente do Ministério das Relações Exteriores" e dá outras providências.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; no artigo 1° da Lei número 6.006, de 19 de dezembro
de 1973, e o que consta do Processo DASP número 4.151, de 1975,
DECRETA:

Art, 1° São transformadas, na forma do Anexo I deste Decreto, em
funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, código DAI-Hl,
e Asaistêncía Intermediária, código DAI-112, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, as funções gratificadas constantes do mesmo AneXO.
Art, 2° O disposto no artigo 10, itens I e II, do Decreto número 72.912, de 10 de outubro de 1973, não se aplica ao Ministério das Relações Exteriores, em decorrência do disposto no artigo 198 do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de 1967.
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Art. 3° As atribuições dos ocupantes das funções de Assistente, de
que trata este Decreto, são as descritas no Anexo lI.
Art. 49 As funções grattrícadas relacionadas no Anexo !II ficam suprimidas para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste
Decreto.
Art. 5° As transformações de que trata o artigo 1° deste Decreto
somente se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da "situação nova" do Anexo L
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto')erâo
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1975; 154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da Silveira
João Paulo dos Reis Velloso

o

anexo mencionado no art. I'? foi publicado no D.O. de 18-8-75.

DECRETO Nv 76.121 - DE 13 DE
AGOSTO DE 1975
Autoriza o funcionamento do curso de
Administração, da Faculdade de Administração de São Paulo, mantida
pela Sociedade Civil Ateneu Brasil,
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n« 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação no 1.871-75, conforme consta dos Processos nos
2.124-72 - CFE e 239.382-75 do Mtnístério da Educação e Cultura,

DECRETO NQ 76.122
AGOSTO DE 1975

DE

13

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Direito da Faculdade de Direito de
Araçatuba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 1.896-75, conforme consta dos Processos n. Os ....
8.907-74 - CFE e 236.559-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcio..
namento do curso de Administração,
habilitação em Comércio Exterior, da
Faculdade de Administração de São
Paulo, mantida pela Sociedade Civil
Ateneu Brasil, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2\1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1975;
154<;> da Independência e 87l? da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

Art. 1Q E' concedido reconhecimento ao curso de Direito da Faculdade de Direito de Araçatuba, Estado
de São Paulo, mantida pela Instituição Toledo de Ensino, com sede na CIdade de Bauru, no mesmo Estado.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 13 de agosto de 1975;
154\1 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
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DECRETO N° 76.123 AGOSTO DE 1975

DE

13

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Educação,
Ciências e Letras "Urubupungá",
mantida pela Associação de Ensino
e Cultura "Urubupungá", com sede
na cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constdtuíçâo, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 1.883-75, conforme consta dos Processos nvs ....

9.738-74 ~ CFE e 236.558-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Letras, Iícencíatura
plena, habilitação em Português-Inglês, da Faculdade de Educação, Ctêncías e Letras "Urubupungá", mantida pela Associação de Ensino e Cultura "Urubupungá", com sede na ctdade de Pereira Barreto, Estado de
São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 13 de agosto de 19'75;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

c:----,..,

DECRETO N9 76.124 -

185

DE

14

DE

Braga

AGOSTO

DE

1975

Dispõe sobre a transformação ae cargos em comissão e junções eratitícaaas
em funções integrantes das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Quadro Permanente do Instituto Nacional de
Estudos e pesquisas Educacionais - INEP, e dá outras providências.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; no artigo 1° da Lei número 6.006, de 1° de dezembro de
1973; e o que consta do Processo DASP número 2.542, de 1975,
DECRETA:
Art. 1° São transformados, na forma do Anexo I deste Decreto, em
funções integrantes das Categorias Direção: Intermediária, código DAI-1Il,
e Assistência Intermediária, código DAI-1l2, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação e Cultura, cs
cargos em comissão e as funções gratificadas constantes do mesmo Anexo.
Art. 2° As atribuições dos ocupantes das funções de Assistente, de
que trata este Decreto, são as descritas no Anexo 11.
Art. 3Q As funções gratificadas e os cargos em comissão relacionados no Anexo 111 ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa
decorrente da execução deste Decreto.
Art. 4° As transformações de que trata o artigo 1° deste Decreto
somente se efetivarão com a publicação dos atos de provimento dasfuncões correspondentes, constantes da "situação nova" do Anexo 1.
Art. 5° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais - INEF.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1975; 1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis

vezzcsc

o anexo mencionado no art. iv foi publicado no D.a. de 18-8-75.
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DECRETO NQ 76.125
AGOSTO DE 1975

DE

14

DE

Autoriza o registro,
em
nome da
União Federal, do imôvel que menciona, situado no Estado do Pat
á,

o

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráráo ,
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 37Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 29, item I, da Lei uc
5.972, de 11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno da Vila Marechal Floriano, à,
Avenida Conselheiro Furtado, sem numero, no Município de Belém,

EXECUTIVO

Es-

tado do Pará, ocupado nos últimos
vinte anos, sem interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que

assim se descreve 'e confronta: pela
frente, entesta no prolongamento da
Travessa São Francisco, com 83,50m;
pelo lado direito, limita com a Avenida Conselheiro Furtado, com 23,OOm;
pelo lado esquerdo, limita com a Rua
Arcipreste Manuel Teodoro, com
23,OOm; e pelos fundos, onde mede
86,50m, confronta com terrenos dos
herdeiros de Carlos Guimarães Pereira da Silva ou sucessores, que fazem
frente para a Avenida Conselheiro
Furtado, e com terrenos de Alberto
Otacílío Valente Tavares, ou sucessores, que fazem frente para a Rua Arcipreste Manuel Teodoro, fechando
perímetro em forma de quadrilátero
irregular, com área de 1.955,OOm2 (um
mil novecentos e cinquenta e cinco
metros quadrados), compartlmantado
em 8 (oito) lotes residenciais, todos
com frente para o prolongamento da
Travessa São Francisco, contendo
construção de casas geminadas, duas
a duas, de acordo com a planta e os
documentos que acompanham a. Exposição de Motivos n.v 145 de 23 de
julho de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2Q O imóvel referido no artigo
1Q pertence à circunscrição judíctána
do 1Q Oficio do Registro Geral de
Imóveis da cidade de Belém, PA.

DECRETO NQ 76.126 - DE 14 DE
AGOSTO DE 1975
Autoriza
o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que mencisma, situado no Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituíçâa,
e tendo em vista o disposto no artigo 29, item I, da Lei nc 5.972, de 11
de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno do Quartel-General Auxiliar da
3~ Região Militar, à Rua dos Andradas, n° 551, no Município de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: pela frente entesta' na Rua dos Andradas, com ....
34,53m; aos fundos, confronta com a
Mitra Arquidiocesana de Porto Alegre, com 34,42m; pela direita, confronta com a Igreja Nossa Senhora das
Dores, com 37,25m; e pela esquerda,
faz frente para a Rua General Canabarro, com 37,15m, fechando urn
quadrilátero irregular, com área de ..
1.284,96m2, de acordo com a planta
e os documentos que acompanham a
Exposição de Motivos n- 146, de 23 de
julho de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2Q O imóvel referido no artigo 19 pertence à circunscrição judiciária do 1° Oficio do Registro Geral
de Imóveis na cidade de Porto Alegre, RS.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
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DECRETO NÇl 76. J 27 -

187

DE 14 DE AGOSTO DE 1975

Abre à Presidência da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidência
da República e da .1çência Nacional o crédito suplementar de Cr$ ....
530.000,00 para reforço de dotações consíçnaaae no vigente orçamento

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 10 Fica aberto à Presidência da República, em favor do Gabinete
da Vice-Presidência da República e da Agência Nacional, o crédito suplemental' no valor de Cr5 530.000.00 (quinhentos e trinta mil cruzeiro), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:
Cr$
1100 -

1,00

PHESID11:NCIA DA REPúBLICA

Gabinete da Vice-Presidência. da República
1102.03070~'02.001 Assessoramento Superior
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
1109 - Agência Nacionar
11ü9.03070232.lJ30 -- Divulgação de Atos Oficiais
3.2.5. O - Contrfbuiçõee de Previdência Social
1102 -

TOTAL

50.000

480.000

--...•.........................

5·30.000

Art. 2:) Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação pardal de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. a saber:

c-s
1100 -

PHESIDltNCIA DA HEPúBLICA

1102 -

Gabinete da Vice-Presidência da Repúbhea

1,00

Atividade -

1102.03070202.001
',1..;1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.;1 .1. 4. O - - Material Permanente

.
.

25.000
25.000

3900 -- R.ESERVA DE CONTINGltNCIA
3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL

·180.000

.

- -530.000
--

Art. 3Çl Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díaposíçõea em contrario.
Brasília,
República.

14

ERNESTO

de agosto de 1975;
GEISEL

Mário Henrique Sím01U>en
João Pa1[.~o dos Reis VeUoso

154Q da

Independência e ü7Çl da
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DECRETO N9 76.128 AGOSTO

DE

DO

14

PODER EXECUTIVO

DE

DE 1975

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Odontologia, com sede na
Valadares,
cidade de Governador
Estado de Minas Gerais.

Q

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe con-

fere o artigo 81, item IH, da Cons-

tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5 540 do 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, con-

forme

consta do Processo

habilitação em Educação Moral 3 Cívica, do Centro Educacional La Sane
de Ensino Superior, mantido pela Sociedade Porvir Científico, com sede na
cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrár!o .
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 87º da
República.

número

223.952-75 do Ministério da Educação

ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

e Cultura,
DECRETA:

Art . 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Odontolo-

gia, mantida pela Pundaçâo Muntcipal Serviço de Educação e Cultura.

com sede na cidade de Govemadcr
Valadares, Estado de Minas Gerais.
Art. 2'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1975;
154Q da- Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.129 .GOSTO DE

DE

14

DE

1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Estudos Sociais do Centro Educacional La sane de Ensino
Suaertcr,
com sede na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere ° artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969,
e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv
.
2.536-75, conforme consta dos Processos nvs 6.842-74 - CFE e
.
240.397-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o tunctonamento do curso de Estudos aoctats,

DECRETO

N9 76.130 DE 14 DE
AGOSTO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Ciências
e Letras Plínio Augusto do Amaral,
com sede na cidade de Amparo, Estado de São riuüo,
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de
9
de setembro de HJ69,
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1.861-75, conforme consta dos Processos nos 8.438-74 - CFE e 236.561 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. Iv E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, habtlítações em Administração Escolar. 19
e 29 graus, e em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino de 29
grau, da Faculdade de Ciências e Letras Plínio Augusto do Amaral, mantida pela, Fundação Educacional de
Amparo, com sede na cidade de Amparo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

ATOS

DECRETO N9 76.131
AGOSTO

DE 14 DE

DE 1975

Autoriza o funcionamento da habilitação em Administração de Empresas no curso de Ciências Administrativas da Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas.
com sede na cidade de Críciúmui,
Estado de Santa Catarina.
O

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com O artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreta-lei no
842, de
9 de setembro de 1969,
tendo em vista o que consta do Processo ne 228.048 de 1975, do Mmistérío da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Administração de Empresas, no curso de Ciências Administrativas da Escola Superior de Ciências Contábeis e AdIT':inístratívas, mantida pela Fundaçao
Educacional de Crtcíúma, com sede
na cidade de Criciúma, Estado de
Santa Catarina.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

NQ

76.132
DE 1975

189

DO PODER EXECUTIVO

DE 14 DE

AGOSTO

CFE e 234.911-75, do Mi·
nistério da Educação e Cultura,

5.858-73 -

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizado o runcto .
namento da Faculdade de Biblioteconomia e Documentação Teresa D' A~
vila, mantida pelo Instituto Santa
Teresa, com sede na cidade de Lerena, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío,
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N9 76.133 AGOSTO

DE

DE

14 m:

1975

Concede reconhecimento aos cursos de
Estudos Sociais e de Ciências Ecc
nômicas da Universidade
Federal
do Acre, com sede na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.
w

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei 119
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federai de Educação n.s 1.885-75, conforme consta dos Processos números
6.988-74 - CFE e 267.666-72 do Minístérío da Educação e Cultura,
DECRETA:

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Biblioteconomia e Documentação Teresa D'Avila, com
sede na cidade de Lorena, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Fede.al de Educação n.s 1.841-75, conforme consta dos Processos números

Art. 19 E' concedido reconhecimenta aos cursos de Estudos Sociais,
Iícencíatura de 19 grau, e de Ciências
Econômicas da Universidade Federal
do Acre, com sede na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 2975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga
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DECRETO N9 76.134 -

DE

DO

14

PODER EXECUTIVO

DE

AGOSTO DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos de
Letras, de Estudos Sociais, de Ciências e de Pedagogia, da Faculdaflc
de Filosofia, Ciências e Letras de
Sete Lagoas, com sede na cidade
de Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969, e ten-

do em vista o Parecer do Conselho

Federal de Educação nc 2.511-75, con-

forme consta dos Processos nvs 7:638
de 1974 -

CFE e 272.452-72 do Mi-

nistério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1Q E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras, licenciatura
de 111 grau, habilitações em PortuguêsInglês e em Português-Francês, ele
Estudos Sociais, licenciatura de 1Çl
grau, de Ciências, licenciatura de 19
grau, e de Pedagogia, licenciatura plena, habilitações em Orientação Educacional e em Inspeção Escolar, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete Lagoas, mantida pela
Fundação Educacional "Monsennor
Messias", com sede na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney

Braga

DECRETO

N9

76. 135 -

DE 14 DF.:

AGOSTO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Comunicação Social das Faculdades
Integradas Estácio de Sá, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47

da Lei nO 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e +.endo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação nv 2.538-75, conforme consta dos Processos nvs
.
9.985-74 - CFE e 239.384-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Comunicação Social, habilitações em Editoração, em
Jornalismo, em Relações Públicas, em
Publicidade e Propaganda e Polivalente, das Faculdades Integradas I~s
tácío de Sá, mantidas pela Sociedade
de Ensino Superior Estácio de Sá, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 21" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO

N9 76.136 DE
AGOSTO DE 1975

15

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linhas de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no arnec
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851.
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo MME
701.102 de 1975,
DECRETA;

Art. 19 Ficam declaradas de uülidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura, tende
como eixo as seguintes linhas
de
transmissão: a) - ramal de linha de
transmissão, em 69 kV, partindo de
um ponto da linha de transmíssào

ATOS
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Jaú-Lençóis Paulista até a subestação
de Barra Bonita; b) - ramal de linha de transmissão, em 69 kV, partindo de um ponto da linha de transmissão Usina Barra Bonita - Leeois
Paulista até a subestação de Barra .80~
ntte: c) - linha de transmissão, em
69 kV, entre a subestação de Barra
Bonita e a subestação particular da
Usina de Barra S. A. - Açucar e AIcool, todas no Município de Barra Bonita, Estado de São Paulo, cujos projetos e plantas de situação números
Bx-D-10584, Bx-D-10604 e Bx-D ·10606.
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Servtcos
de Eletricidade do Departamento Na·
cional de Aguas e Energia Elétrtca, no
Processo MME 701.102-75.
Art. 29 Fica autorizada a Companhta Paulista de Força e Luz - CPF'L
a promover a constituição de servldâo
administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessárío,
para a passagem das linhas de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 31' Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Fôrça e Luz
- CPFL, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído u empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegraficas
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único - Os propríetártos
das áreas de terra atingidas pejo
ônus limitarão o uso e gôzo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo..se,
em consequência, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 49 A Companhia Paulista de
Fôrça e Luz - CPFL, poderá premover, em Juizo, as medidas necessarías
â constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utiüzandc o
processo judicial estabelecido no Deereto-lei n.e 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzi-
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das pela Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 15 de agosto de 1975;
1540 da Independência e 871' da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NÇ 76.137 AGOSTO

DE

15 DE

DE 1975

Dá nova denominação à Capitania dos
Portos dos Estados da Guanabara
e do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constdtuíçâo,
e tendo em vista o artigo 8Ç, da Lei
Complementar nc 20, de 11' de julho
de 1974,
DECRETA:

Art. 11' Fica alterada a denominação da Capitania dos Portos dos :&'0;tados da Guanabara e do Rio de J a..
neiro para Capitania dos Portos do
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° O presente Decreto vigorará a partir de 15 de março de 1975,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 15 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 379 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

DECRETO

N.O

AGOSTO

76.138 DE

DE

18

DE

1975

Fixa o fator de reajustamento salarial
relativo a agosto de 1975.

O Presidente da República,
usando das atrfbuiçóes que lhe confere o artigo 81, item lU, da constttuiçãc, e tendo em vista o disposto
no artigo 3.°, da Lei n.s 6.147, de 29
de novembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 E' fixado em 1,34 (um inteiro e trinta e quatro centésimos)
o fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de agosto de
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1975, aplicável às convenções, acordos
coletivos de trabalho e decísôes da

Justiça do Trabalho, nos termos do

que dispõe a Lei TI.O 6.147, de 29 de

novembro de 1974.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em concrárío ,
Brasília, 18 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Jorge Alberto Jacobus Furtada
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO Nº 76. 139 -

DE

18 DE

AGOSTO DE 1975

Declara cessação de exploração
de
serviços de energia elétrica, consolida área de concessão da Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. -CEMIG e dá outras providências.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição..
nos termos dos artigos 140 e 150 do
Código de Águas, combinados com o
artigo 59 do Decreto-lei nv 852, de 11
de novembro de 1938, artigo 64 do Decreto nc 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, tendo em vista o que consta.
do Decreto ne 66.805, de 30 de junho
de 1970, e do processo MME
.
709.146/69,
DECRETA:

Art. 1Q Fica declarada a cessação,
para os efeitos do artigo 139, ~ 1º,
do Código de Aguas, da exploração
dos serviços de energia elétrica de
que era titular a Companhia Sul Mineira de Eletricidade - CSME, de
acordo com os Manifestos de usinas
hídroelétrícas apresentados nos seguintes processos:
- D.Ag. 534/35. com relação ao
Município de Nepomuceno, Estado de
Minas Geraís;
- D. Ag. 501/35, com relação ao
Município de Natércia, no mesmo Estado;
- D.Ag. 874/35, com relação aos
Municípios de Cristina e de Olímpio
Noronha, no mesmo Estado;
- D.Ag. 283/35, COm relação aos
Municípios de Pouso Alegre, Canga.
nhal e Borda da Mata, no mesmo Estado;

- D.Ag. 1.049/35, com relação aos
Municípios de Itajubá, Brazôpolís,
Maria da Fé, Pedralva, Piranguçu, Píranguinho, São José do Alegre, Delfim Moreira, Marmelópolis e Wenceslau Braz, no mesmo Estado;
- D.Ag. 826/35, com relação ao
Município de Sapucaí-Mírím, no mesmo Estado;
- D.Ag. 502/35. com relação aos
Municípios de Alfenas (sede), AndréIândía, Arantina, Bom Jardim de Mi-,
nas (sede), Cachoeira de Minas (sede), Cambuquíra, Campanha, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo da.
Mata, Carvalhópolis, Conceição dos
Ouros, Conceição da Pedra, Conceíção do Rio Verde, Elói Mendes, Heliodora, Inconfidentes, .resuânta, Lambari, Machado, Monsenhor Paute.
Ouro Fino, Paraguaçu, Paraisópolís,
Poço Fundo, Santa Rita do Sapucaí,
São Gonçalo do Sapucaí, São Lourenço, São Sebastião da Bela Vista, São
Vicente de Minas, Sapucaí-Mirirn,
Serrania, Três Corações, Três Pontas
(sede) e Vargínha, todos no Estado de
Minas Gerais.
Art. 29 Fica consolidada, pele.
prazo de 30 (trinta) anos, a área de
concessão da Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. - CEMIG. para
transmissão e distribuição de energia
elétrica nos Municipios de Alfenas,
Andrelândia. Arantina, Bom Jardim
de Minas (sede). Borda da Mata, Brazópolís, Cachoeira de Minas (sede),
Cambuquira, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carvalhópclís, Conceição dos
Ouros, Conceição da Pedra, Conceíç â o do Rio Verde,
Congonhal, Cristina, Delfim Moreira, Elói
Mendes,
Helícdora, Inconfidentes, Jesuânia,
Lambari, Machado, Maria da Fé, \Ilarmelópolís, Monsenhor Paulo, Natércía,
Olímpio Noronha, Ouro Fino, Paraguaçu, Pedralva, Piranguínho, Pouso
Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São
José do Alegre, São Lourenço, São
Sebastião da Bela Vista, São Vicente
de Minas, Sapucaí-Mirím, Serrania,
Três Corações, Três Pontas, Vargmha
e Wenceslau Braz, todos situados na
Estado de Minas Gerais.
§ 1Q
Fica, também, consolidada,
pelo prazo de 30 (trinta) anos, a área
de concessão da Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. - CEMIG, para
produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica nos Municípios de

Paraisôpolis (U s i n a Hídroelétrrca
"Bueno de Paiva"), Itajubá (Usina

Hidroelétrica Luiz Dias"), poço Fundo (Usina Hidroelétrlca de Poço Fun-
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do ou «Oswaldo Costa"), Píranguçu
(Usina Hidroelétrica "São Bernardo"), Campanha e São Gonçalo do
Sapucai (Usina Hldroelétríca -xicão"), todos no Estado de Minas Gerais.
§ 2.° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no .Jódígc
de Aguas, legislação eubsequente e
seus regulamentos.
DECRETO
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Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

19 de agosto de 1975;
Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

1549 da

Shigeaki Ueki

DE 20 DE

AGOSTO

DE 1975

Abre li Presidência da República., em favor do Conselho de seouranoa NaciOnal o crédito suplementar de Cr$ 270.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente orçamento,

o r-residente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica aberto à Presidência da República, em favor do COl1S'~I:-to
de Segurança Nacional. o crédito suplementar no valor de Cr$
.
270.000,00 (duzentos e cetenta mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 1100, a saber:
Cr$
1100 1103 1103.06090202.003 -

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

1100 1103 -

PHESIDENGIA DA REPÚBLICA

1,00

Conselho de Segurança Nacional
Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.............
270.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

o-s
Atividade 3.1.3.2 -

Atividade -

1,00

Conselho de Segurança Nacional
1103.06070212.230

Outrcs serviços de Terceiros

.

95.000

.
.

80.000

1103.06090202.003

3.1.4.0 -- Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
TOTAL

95.QOO

- -270.000
-.................•............

Art. 31? Es':e Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
M ária Henrique Símonseti

João Paulo dos Reis l'elloso
Rugo de Andrade Abrev.
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DECRETO N," 76.141 -

DO

PODER EXECUTIVO

DE 21 DE

AGOSTO DE 1975

Encampa
dos aos
elétrica
do Sul,
Sul.

bens e instalações 'vinculaserviços públicos de energia
no Município âe São Pedro
Estsuio do Rio Grande elo

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artrgo 167 do Decreto TI.O 24.643, de
10 de julho de 1934 e o que consta
do Processo MME 706.470-7.2,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam encampados os bens

e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica existentes no Município de São Pedro do Sul,
Estado do Rio Grande do SUl, explorados pela Prefeitura Munícípal de
SâJ.:> Pedro do Sul em virtude do Decreto TI.O 42.525, de 29 de outubro
de 1957.

DECRETO

N9

76.142 -

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S.
A.
ELETROBRAS a promover os atos necessários à efetivação da encampação referida no artigo anterior.
Art. 3.0 As despesas decorrentes da
encampação a que se refere o artigo
1.0 correrão por conta dos recursos
previstos na Lei n. o 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterada pelo Decretolei n.s 1.383, de 26 de dezembro de
1974.

Art. 4.0 Os bens e instalações atingidos pela encampação estão sujeitos
ao regime instituído pelo Decreto-lei
n." 1.383, de 26 de dezembro de 1974.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 21 de agosto de 1&75;
da Independência e 879 da
República.
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ERNESTO

GEISEL

Shigeaki ua«
DE

21

DE AGOSTO DE

1975

Abre ao Ministério da Indústria c do Comércio o crédito suplementar de
cr$ 9.485.200,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro.
de 1974,

DEcREtA:

Art. 1
Pica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de crs ..
9.485.200,00 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e duzentos.
cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consígrsadas no Subanexo
1800, a saber:
ç

Cr$ 1,00

IllQO -

MINISTÉRIO DA 1NDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

1801 1801.11070202.001 -

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Promoção e Orientação do Desenvolvimento Industrial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
,
~

3.1.1.1 02 3.2.3.3 3.2.5. O 1801.11623462.141 -

3.1.1.1 01 02 -

3.2.3.3 -

420.000.
3E.200·
23.000'

402.000,
265.000
15.300,
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Cr$ 1.00
1801.11623462.144 -

Coordenação da Política
Sal

Executiva

do

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Bara.no-Famílía . .
.
Contrlbuiçôee de Previdência Social ... ,
Promoção c Orientação do Desenvolvimente Comercial
3.1.1~1 Pessoal Cívf
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
1802 - Secretaría Geral
1802.11090412.005 - Cocrdenaçác do Planejamento
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
"
1803 - Secretaria Geral - órgãos Regionais da
Indústria e do Comércio
1803.11070212.146 - Manutenção dos órgãos Regionais
3.1.1.1 --- Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5. O --- Contribuições de Previdência Social
.
1804
Inspetoria Geral de Finanças
1804.11080322.011 --- Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal ctví'
01 --- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 --- Despesas Variáveis
.
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
1801.11633542.112

-----

3.2.3.3 --- Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1.~05 Divisão de segurança e Informações
.1805.11291692-.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança

Nacional
Pessoal Ch~il
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Consultoria Jurídica
Assessoramento Relacionado a Assuntos de
Natureza Jurídica
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
--- Salário-Família
..
- Departam-ento de Serviços Gerais
- Manutenção dos Serviços Administrativos

3.1.1.1 --02 3.2.3.3 1806 1806.11073922.0Q2 3.1.1.1
01
3.2.3.3
1807
1807.11070212.122

..

3.1.1.1
, 01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
1808

-

Pessoal Civil

-Yencimentos e Vantagens Fixas
.
- Despesas Variáveis
.
- Salário-Família
.
- Contribuições de Previdência SOcial
.
- Departamento Nacional de Registro do
Comércio
1808.11663762.147 - Manutenção da Junta Comercial do Dis.
trfto Federal
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5..0. - Contribuições de Previdência Social,
.

404.000
205.000

14.400
7.000

24.000
10.000

195.800

16.900
29.0UO

1.330.000
20.000
84.000
700

220.000
180.UOO
6.700

20.000

68.00a
2.000

457.000
14.400

570.000
420.000
61.600
127.400

120 ('00

34.000
5.000
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1808.11663762.227 -

Coordenação e Administração do Registro do Comércio e Atividades Mercantis
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
..
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
3.2.5. O - Contribuíçêes de Previdência Social
.
1809 - Instituto Nacional de Tecnologia
1809.11100212.148 - Promoção e Orientação do Desenvolvimento Tecnológico
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Fam!ia
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1810 - Instituto Nacional de Pesos e Medidas
1810.11663752.149 - Fiscalização do Cumprimento da Legislação Metrclôgíca
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ...•....
3.2.3.3 - Balário-Famílía
.
1811 - Departamento de Pessoal
1811.11070212.010 - Admimstração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Ccntribuiçóes de Previdência Social
.
1812 - Secretaria de Tecnologia Industrial
1812.11100212.228 - Coordenação e Supervisão da Política
Tecnológica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas variáveis . .
TOTAL

.

Cr$ 1,00

200.000
58.000
~.700

10.000

445.000
35~.OOO

28.500
36.000

268.000
9.000

1. 796.000
360.000
45.600
40.000

20.000
9.485.200

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vígente Orçamento aos subanexos 1800 e 3900, a saber:
o-s 1,00
1800 - MINIST"'RIO DA INDúSTRIA E DO CO_ReIO
1801 - Gabinete do Ministro
Atividade - 1801.1107020~1.001
3.1.1.1 _. Pessoal Civil
500.000
.
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
Atividade - 1801.11623462.142
3.1.1.1 - Pessoal Civil
44.600
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .•......
1802 - Secretaria Geral
Atividade - 1802.110fl0412.005
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
1.579.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
1810 - Instituto Nacional de Pesos e Medidas
Atividade - 1810. 11(jB3752. 149
20.000
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
1812 - Secretaria de Tecnologia Industrial
Atividade - 1812.11100212.228
3.1.1.1 - Pessoal Cívh
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
150.000
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Cr$ 1,00

1813 -

Atividade
3.1.1.1
01
02

Secretaria de Administração
- 1813.11ü7ü212.013
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Despesas Variáveis

3900 -

.
.

710.000
27.000

.

6.454.600

.

9.485.200

RESERVA DE CONTING:l!:NCIA

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de contingência
TOTAL

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 21 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique svmoneen
Severo Fagundcs Comes
JOão Pa.ulo dos Reis velloso

DECRETO

N9

76.143 -

AGOSTO

DE

DE

21

tro Julíão", como Instituto Isolado de.
Ensino Superior, com o curso de 11·
cenciatura em Educação Artística, habilitação em Música, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

DE

1975

Autoriza o funcionamento da rocuidade de Música "Maestro Juliõo",
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo -17
da Lei n 9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n»
842, de 9 de setembro de 1969. conforme consta do Processo nv 243.258
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,

Art. 29 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1975;
da Independência e 87" da
República.

1549

DECRETA:

ERNESTO

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Música "Mael:>~
DECRETO N'? 76.144,

GEISEL

Ney Braga

DE

21

DE

AGOSTO

DE

1975

Altera os Decretos n9s 72.257, de 11 de maio de 197'3, e 74.805, de 19 de novembro de 1974, que dispõem sobre Classificação de cargos em comissão
e transformação de funções gratificadas e enoargos de gabinete para a
composição do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro
Permanente do Ministério da Agricultura.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em Vista o disposto no artigo 181, itens I, H e IH, do Decreto-lei
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nc 200, de Z5 de fevereiro de 1967; no artigo 79 da Lei nc 5.645, de lO de dezembro de 19'70; e o que consta do Processo DASP rP 5.417, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Ficam alterados, na forma do Anexo I, os Decretos ncs 72 257,
de 11 de maio de 1973, e 74.805, de 19 de novembro de 1974, que dispõem
sobre classificação de cargos em comissão e transformação de funções gratificadas e encargos de gabinete, para a composição das Categorias Direção
Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura.
Art. 29 A transformação das funções gratificadas de que trata este
Decreto somente se efetivará com a publicação do ato provimento, mantido
até então, o preenchimento das referidas funções constantes da situação
anterior do Anexo I.
Art. 39 O provimento dos cargos em comissão de Direção Superior, compreendidos no Anexo I, é de competência exclusiva do Presidente da República na forma do item I do artigo 49 do Decreto ns 75.656, de 24 de abril

ce 1975.

Art. 49 As atribuições dos ocupantes dos cargos de Assessor de que trata
este Decreto são as descritas no Anexo I-A.
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Mtnístérío da Agricultura.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- Brasília, ,21 de agosto de 19'15; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL
Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis velloso

o

anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de

25 de agosto de 1975.

DECRETO

N.o

76.145 - on 21 DE
DE 1975

AGOSTO

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado em Angra dOIJ
Reis, Estado do Rio de Jaeniro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 1.0 do Decreto-lei n.) 178, de
16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNAMAM, do terreno de acrescidos de marinha com a
área de 962,50 m2 (novecentos e sessenta e dois metros quadrados e cínquenta decímetros quadrados), situado na Enseada de São Bento, na es-

quina da Rua Projetada ·'C" com a
Rua Projetada "D", Porto de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro
(parte da área III do aterro executado no local pelo extinto Deoartamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis) , de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda, sob o número 0768-16.983, de 1975.
Art. 2.0 O terreno a que se refere
o artigo 1.0 se destina à construção
da sede da Agência da cessionária,
no prazo de 2 (dois) anos, a contar da
data da assinatura do contrato de
cessão, que será lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 39 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao terreno, no todo ou em par-te,
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no artigo 2.0 deste Decreto
ou, ainda, se ocorrer inadimplemento
de cláusula contratual.
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Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

DECRETA:

GEISEL

M ária Henrique Simonsen
Durceü Araújo Nogueira

DECRETO N9 76.146 -

DE

21

DE

AGOSTO DE 1975

Autoriza o funcionamento da romüdade de Engenharia de Operaçiío,
mantida pela Fundação Municipal
de São João deZ Rei, com sede na
cidade de São João aei Rei, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n»
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo nc 324.107
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Engenharia
de Operação, com os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, mantida pela Fundação Municipal de São João del Rei, com sede
na cidade de São João deI Rei, Estado
de Minas Gerais.
Art. 29 Este· Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 87 9. da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.147 AGOSTO DE 1975

842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista 'o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.492-75, conforme consta dos Processos nos ....
5.308-73 - CFE e 240.395-75 do Ministério da Educação e Cutura,
Art. 19 Fica autorizado o Iunoíonamento do curso de Turismo da eaculdade de Comunicação e Turismo
Hélio Alonso, mantida pela Organização Helio Alonso de Educação e Cultura, com sede na cidade do Rio ae
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,
Brasília, 21 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.148 - DE 21 DE
AGOSTO DE 1975
Concede reconhecimento aos cursos de
Administração e de Ciências Contábeis da Faculdaàe de Ciências Aàministrativas de Joinville, mantida
pela Fundação Joinvillense de Ensino, com sede na cidade de Jouuntte, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo COm o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 1.899-75, conforme consta dos Processos ncs
7.770-74 - CFE e 236.560-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

DE 21 DE

Autoriza o funcionamento do curso
de Turismo da Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio
Alonso,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
Usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da ConstitUição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí nv

Art. 1° E' concedido reconhecimento aos cursos de Admíníatraçao e
de Ciências Contábeis da Faculdade de
Ciências Administrativas de Joínville,
mantida pela Fundação .Joínvillense
de Ensino, com sede na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as diposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 197ti;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO NO;> 76.149 -

DE

22

DE AGOSTO DE

1975

Dispõe sobre a liquidação do Serviço Federal de Huoitacão e Urbanismo
- SERFHAU, autarquia oincuiaâa ao Ministério do Interior, e dá ou-

tras orooíaenotae.

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 178, do Decreto-lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Ministério do Interior autorizado a proceder à liquidação
do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU, autarquia
vinculada à sua estrutura nos termos do artigo 29, do Decreto nv 75.444, de

6 de marÇO de 1975.

Art , 29 O Ministro de Estado do Interior, em decorrência do artigo 19
deste Decreto, promoverá:
I - a designação da comissão de liquidação:
I! - a incorporação, ao Banco Nacional da Habitação - BNH, ou a outro órgão da Adminístraçâc Federal, sem prejuízo do disposto na Lei número 6.164, de 6 de dezembro de 1974, do patrimônio remanescente do ....
SERFHAU;
lI! - a adoção de medidas relativas aos servidores do SERFHAU, ete
acordo com a orientação do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP.
Art. gp O BNH sucederá o SERFHAU nas suas atribuições técnicas rElativas ao Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local
Integrado (FIPLAN) e ao Centro de Informações para o Desenvolvimento
Urbano e Local (CIDUL), e assumirá os direitos e obrigações decorrentes
das respectivas operações, sub-rogando-se, em conseqüência, nos seus créditos e nas garantias constituídas para assegurá-los.
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na' data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasília, 22 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis velloso
Mauricio Rangel Reis

DECRETO NQ 76.150 -

DE

22

DE

AGOSTO

DE

1975

Dispôe sobre a classificação de cargos em comissão e tramstormaçõo de junções gratificadas em junções de confiança para a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, eLa Tabela Permanente da Universidade Feâ.eroi do Espirito Santo, e dá outras providên-

cias.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I, U e lU, do Decreto-lei
no 200, de 25 de fevereiro de 1'967; no artigo 79 da Lei no 5.645, de 1(} de
dezembro de 19'00; e o que consta do Processo DASP nv 4.114, de 1975,
DECRETA;

Art. 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
runcôes de confiança integrantes das Oategonas Díreçâo Superior, Código

ATOS

201

DO PODER EXECUTIVO

e Assessoramento Superior, Código LT-DAS-102, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela permanente da unrvcrstdade Federal do Espírito Santo,autarquia vinculada ao Ministérío da Educação e Cultura, os cargos em comissão e funções gratificadas constantes
do mesmo Anexo I.
Art. 29 O provimento das funções de confiança compreendidas no
Anexo r é de competência do Reitor da Universidade Federal do Espírito
Santo, na forma prevista no item II do artigo 49 do Decreto nv 75.656, de
24 de abril de 1975.
Art. 39 Na aplicação deste Decreto deverá ser observada, quando couber,
a disposição constante do artigo 29 do Decreto n? 75.656, de 1975.
Art. 49 AJ3 atribuições dos ocupantes das funções de Assessor de que
trata este Decreto são as descritas no Axeno f-A.
Art. 59 AJ3 despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do
Espírito Santo.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadae as disposições em contrário.
Brasília, 22 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.

LT-DAS~101,

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

João rauio dos Reis VeUoso

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
25 de agosto de 1975.
DECRETO N9 76.151 AGOSTO DE 1975

DE

25

PE

Autoriza o Banco Central do Brasil a
contratar a abertura de créditos ate
o montante de U S$ 50,000,000.00, em
favor da República da BoliviaJ para
o fim que especifica.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
11, ítem II, da Lei nc 4.595, de 31
de dezembro de 1964,
DECRETA:

Art. 19 E' o Banco Central da
Brasil autorizado a, como agente do
Governo Federal, negociar e contratar a abertura de créditos até .J montante global de USS 50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América) em favor da República da Boltvía, para constituição
de um Fundo Nacional de Desenvolvimento, na forma do Comunicada
Conjunto dos Presidentes do Brasil e
da Bolívia, de 22 de maio de 1974.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Joãf) Paulo dos Reis v euoeo

DECRETO N9 76.152 AGOSTO DE 1975

DE

25

DE

Autoriza o Banco Central do Brasil a
contratar a abertura de credito no
valor de US$ 10,000,000.00, em favor
da República da Bolivia J para o fim
que especifica.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no artigo
11, item II, da Lei nc 4.595, de 31 de
dezembro de 1964,
DECRET;\:

Art. 19 E' o Banco Central do
Brasil autorizado a, como Agente do
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Governo Federal, negociar e contratar
a abertura de um crédito no moncente de até USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos
da América> em favor da República
da Bolívia, para financiamento de <;)$tudos sobre programas e projetos índustríaís e obras em território boltvíano, na forma dos artigos II e V
do Acordo de Cooperação e Complementação Industrial, firmado em Cochabamba a 22-5-74 e promulgado pelo
Decreto nv 74.841, de 6 de novembro
de 1974.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Símonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 76.153
DE 25 DE
AGOSTO DE 1975
Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do
terreno que
menciona, situado no Município de
Duque de Caxias, Estado do Rio de
Janeiro.
O

Presidente da República,

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

EXECUTIVO

19 do Decreto-lei nc 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Associação dos Taifeiros da Armada,
do terreno nacional interior com a
área de 79. 900,OOm2 (setenta e nove
mil e novecentos metros quadrados»,
situado entre a Rua da Figueira, a
estrada principal, o canal Saracuruna
e o Campo do Piauí, em Xerém, 49
Distrito do Município de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nc 0768-14.013,
de 1975.

Art. 2Çl O terreno a que se refere
o artigo 1Q se destina à construção da
sede social e recreativa da cessíonária. bem como à instalação de praça
de esportes, colônia de férias e parque florestal, no prazo de 2 (dois)
anos, a contar da data da assinatura
do contrato de cessão, a ser lavrado
em livro próprio do Bervíço do Patrimônio da União.
Art. 3Q A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no artigo 29 deste Decreto ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as diposíções em contrário.
Brasília, 25 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

---

DECRETO N9 76.154 -

Mário Henrique Simonsen

DE 26 DE AGOSTO DE 1975

Dispõe sobre a transposição e transformação ae emprego para ctaeçoruie
Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxmares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atívidades de Nível ME'dio, e Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, da Tabela Permanente dn Min'istério
tias Relações Exteriores e dá outras providências.

o ....reaídente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99 da Lei nv 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e no artigo 39 da Lei nv 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
e o que consta do Processo nv DASP 5460, de 1975,
DECRETA:
Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para
as Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia,
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Artífice de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comurrlcações e Auxiliar de
Artífice, do Grupo Artesanato, código LT-ART-700; Agente Admínistrativo,
do Grupo Serviços Auxiliares, código LT-SA-8üO; Médico e Odcntólogo do
Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código: LT-NS-90G; 'I'eletonísta, do Grupo outras Atividades de Nível Médio, código: LT-·NM-I0üO, e
Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo-Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, código LT-TP-1200, da Tabela Permanente tio Ministério
das Relações Exteriores, os empregos cujos ocupantes se habilitaram no
processo seletivo próprio, conforme relação nominal constante do Anexo II
deste Decreto,
Art. 29 Ficam extintos e suprimidos os empregos relacionados no Anexo
III deste Decreto,
Art. 39 O órgão de pessoal lavrará na Carteira de Trabalho e na PichaRegistro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo 11, as anotações que se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste Decreto.
Art . 49 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais indicadas na relação nominal constante do Anexo rr, vigorarão a partil' de 19 de novembro de 1974, correndo a despesa reepactivaià contados
recursos orçamentários próprios do Mínístérío das Rela,çõ::;,s Exteriores.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL
Antônio Franczsco Azeredo da Silveira
João Paulo dos Reis Venoso

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O, de
28 de agosto de 1975.
DECRETO N'? 76,155 - DE 26 DE
AGOSTO DE 1975
Concede a Eineu: de Carvalho Cruz,
firma individual, o direitlo de la'11J"ar calcário no Município de IpOrança, Estado de São Paulo,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rtt, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.s 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei no 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:
Art. 19 Fica outorgada a Lineu de
Carvalho Cruz, firma individual, oon-.
cessão para lavrar calcário em téfrenas de propriedade de Líneu de
Carvalho Cruz e Pedro Balvatori, no
lugar denominado Limeira, no Bairro dos Caboclos, Distrito e Município de Iporanga, Estado de São Paulo, numa área de cento e sessenta e
dois hectares, cínquenta e nove ares

e vinte centiares (162,5920 ha). delianltada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos a
vinte: e dois metros e cínquenta centdmetros (322,50m), no rumo verdadetro de setenta e seis graus e quarente, minutos sudeste (76'?40'SE) do
marco quilométrico número tresentos e oito (km nc 308) da estrada Estadual Apiai- Gruta do Chapéu e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos metros (500m), norte CN);' duzentos e cinqüenta metros
(250m), leste (E); quinhentos m-etros
(büôm), norte
(NJ; cento e cinco
metros (105m), leste (E); seiscentos
e sete metros (607m), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m),
oeste (W); cento e cínquenta metros
(Iãum), norte (N); duzentos metros
~200m), oeste (W); cento e cinqüenta
metros (150m), sul (8); quatrocentos
e cinquenta metros (450m), oeste
(W); quinhentos metros (500m), sul
(8)· duzentos e cinquenta metros
(250m), oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m), sul (S); cento
e cmquenta metros (150m), oeste
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(VI);

setecentos e cínquenta metros

(75l!m), sul (8); duzentos e quarenta

met..os (240m), leste (E); cento e
sete metros 007m), sul (8): setecentas e cinco metros (705m), leste (E).
Parágrafo trnfco. A concessão de
q U"" trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artrgos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras reIertdas DO' mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
ficando também estabelecido o soguinte:
a) a concessão fica sujeita às es~
típulações do Regulamento aprovado

peto Decreto nv 51.726, de 19 de fp.verelro de 1963 e da Resolução número 3. de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nnclear:
b \ o concesstonárlo fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no
Decreto-lei
n.c 1. 038, de 21 de outubro de HH19;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se me
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula. na forma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d)

a concessão de lavra terá

por

título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos

Decretos de Lavra, do Departamento
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 29 As propriedades vízmhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Nacional da Produção Mineral,

(DNPM 14.511-67).

Brasflía, 26 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekt

DECRETO N9 76.156 AGOSTO DE 1975

DE

26

DE

Concede à cía, Catarinense de Cimento Portuinâ o direito ae lavrar calcário no Municípi'J de
Camboriu, Estado de santa Catarina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei nc 227, de' 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei n.c 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Cia. Catartnense de Cimento Portland concessão para lavrar calcário em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Sertão dos Macacos, Distrato e Municipio de Oambortu, Estaco de Santa Catarina, numa área
de doze hectares. oitenta e um ares
e oitenta centlarea (l2.8180ha), delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a oitocentos e vinte e cinco metros e noventa e oito centímetros
l82b,98m), no rumo verdadeiro de setenta e dois graus e vinte minutos
noroeste (72920'NW), do canto norte
da Igreja da Vila Nova da. Conceição
e os 'lados divergentes desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e sessenta metros (260m), norte (N); quatrocentos
e noventa e três metros (493mJ. oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada me'diante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
.ficando também estabelecido o s~
guínte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
{ComIssão Nacional de Energia Nucreer:
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimente do
disposto no Decreto-lei
nc 1.038, de 21 de outubro de 1969;
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6~ se O concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dOB
artigos 65 e 66 do Código de Mineraçâo;
d) a concessâo de lavra tera por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registros dos De.cretos de LaV1'a, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Muustérto das Minas e Energia.
Art. 2.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
lavra, na
subsolo para fins de
forma do artigo 59 do Código de Mincração.

Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em -contrário.
(DNPM -

205

DO PODER EXECUTIVO

800.842-69).

Brasília, 26 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki treta

tcrclízado no Ministério da Fazenda
sob o n.c 0768 - 76.967, de 1973.
Art. 2Q O terreno a que se refere
o artigo 1.Q se destina à construção
da sede da Delegacia da Receita Federal do Ministério da Fazenda ou
repartição equivalente.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Márto Henrique símoneen

DECRETO N° 76.158
AGOSTO DE 1975

DE

26

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Química Industrial da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O presidente da República,
DECRETO NO? 76.157 AGOSTO DE 1975

DE

26

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona. situado em Varginha, Estado de Minas Gerais.

C Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
artigo 81, item lII, da Constltutção,
e oe acordo com as artigos 1.165, ~
1.180 do Código Civil.

°

DECRETA:

Art. 19 Fica o Serviço do Património da União autorizado a aceitar a doação que, nos termos das Leis
Municipais números 686 e 742, de 4
outubro de 1973 e 20 de março de
1975,
respectivamente,
Município de
Varginha,
Estado de
Mi...nas Gerais, quer fazer à União Feceral. de um terreno situado na Avenida Rui Barbosa sjnQ, junto e à direita do Grupo Escolar Afonso Pena,
naquela
Cidade, com a área de
3.219,10m2 (três mil, duzentos e dezenove metros quadrados e dez decímetros quadrados), de acordo 00m os
elementos constantes do processo pro-

°

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n- 5.540, -de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n- 2.497-75, conforme consta dos Processos números
9.845-74 - CFE e 240.394-75, do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1° ~ concedido reconhecimento ao curso de Química Industrial da
Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, COm sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do ~to de
Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

NeY Braga
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DE
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26

DE

AGQSTO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Escola de A.d ministração de Empresas de It1l.tutabu,
com sede na Cidade de ítuuitaca.
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII. da Constítuíçâo. de acordo com o artigo 47, da
Lei n" 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e

tendo em viste o Parecer 10 Conselho
Federal de Educação n- 2.51G-7b. con-

forme consta dos Processos números
6.985-74

~

CFE e 201.777-73, do MI-

nistério da Educação e Cultura.
Art. IOf:: concedido reconhecrmento ao curso de Administração da
Escola de Administração de Empresas
de Ituiutaba, mantida pela Associação
Comercial e Industrial de rtututaoa,
com sede na Cidade de Ituíutaba,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975;
154.° da Independênda e 87.° da
República.
GEISEl.

Ney Braga

DECRETO N° 76.160 AGOSTO DE 1975

DE

26

11.606-75 - CFE e
232.732-75. do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1° É concedido reconhecimento ao curso de licenciatur-a em Ciências, habilitação em Matemática, da
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Mandaguari. mantida pela
Fundação Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Mandaguari, com
sede na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
.o\rt. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

ERNESTO

EXECUTIVO

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Mandaguari,
mantida pela Fundação Facuulcule
de FilOsofia, Ciências é Letras de
Mandaguari, Estado do Paraná.

o Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei n- 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação u- 1.820-75, conforme consta dos Processos números

DECRETO

N°

76.161
1975

DE

26

DE

AGOSTO DE

Concede reconhecimento, ao curso de
História da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras. de Moema. com
sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São paulo.

o Presidente da. República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da constttuíçâo. de acordo com o artigo 47. da
Lei ns 5.540, de 28 de novembro da
1968. alterado pelo Decreto-lei número 842. de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer 110 Conselho
Federal de Educação n- '2 541-75. conforme consta dos Processos números
7.750-74 - CFE e 241.183-75. do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA~

Art. 1° ~ concedido reconhecimento ao' curso de História da Faculdade
de Filosofia. Ciências
e Letras de
Moema. mantida pela Bocíedade Brasileira de Educação e Assistência. com
sede na Cidade de- São Paulo. Estado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícões em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N" 76.162 AGOSTO DE 1975

DE

26

DE

CFE e 239.744-75. do Ministério da Educação e Cultura,

6.128-73 -

DECRETA:

Concede reconhecimento ao curso de
pedagogia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras ':le Presidente
Venceslau, em Presidente Venceslau.
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições QUê lhe confere o artigo 81, item. lIL da Constátuiçâo, de acordo com o arbígo 47. da
Lei n'' 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
rendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n- 2.503-75, conforme consta dos Processos números
DECRETO N9 76.163 -

Art. 1° :É: concedido reccnhecímento ao curso de Pedagogia licenciatura
plena, habilitações em Orientação
Educacional e em Administração Escolar, da Faculdade de Pilosoffa.
Ciências e Letras de Presidente Venceslau, em Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, mantida pela Instituição Toledo de Ensina, com sede
na Cidade de Bauru, no mesmo Estado.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punlícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975;
154: 0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
DE

26

DE AGOSTO DE

1975

Díspôe sobre a classificação de cargos em comissão e transformação de /U1l ção gratificada para a composição das Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior, da Tabela Permanente da Escola paulista de
Medicina e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I, II e IH, do Decreto-lei
1J1'? 200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 7Q da Lei nc 5.645, de 10 de
dezembro de 1970; no artigo 49 do Decreto-lei no 900, de 29 de setembro de
1969, e o que constado Processo DASP nc 4.584, de 1975,
DECRETA:

Art. 1Q São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
funções de confiança integrantes das Categorias Direção Superior,
.
LT-DAS~101, e Assessoramento Superior, LT-DAS-102, do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da Escola Paulista
de Medicina, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura,
os cargos em comíssâo e função gratificada constantes do mesmo Anexo.
Art. 29 O provimento das funções de confiança compreendidas no
Anexo I ter-se-é mediante ato do Diretor da Escola Paulista de Medicina,
na forma do item lI, do artigo 49 do Decreto nv 75.656, de 24 de abril
de 1975.

Art. aç As atribuiç-ões dos ocupantes das funções de Assessor de que
trata este Decreto são as descritas no Anexo I-A.
Art. 49 Na aplicação deste Decreto deverá ser observada, quando couber, a disposição constante do artigo 29 do Decreto no 75.656, de 1975._
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação. deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Escola J::!ª,w!~ta. de Medícína.
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Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 26 de agosto de 1'975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis

vezroso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.
de 28 de agosto de 1975.
DECRETO N9 76.164 -

DE

26

DE AGOSTO DE

1975

Dispõe sobre a criação de funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, CódigO DAI-lU, e Assistência Intermediária, Cód2go DAI-112,
do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, cóaioo DAI~110, do
Quadro permanente do Ministério ãas Minas e Energia, edá outras

providencias.

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

e tendo em vista o disposto no artigo 79 da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, no artigo 19 da Lei nv 6.000, de 19 de dezembro de 19713, e o QUl8
consta do Processo DASP no 4.281, de 1975,
DECR.WDA:

Art. 19 São criadas, na forma do Anexo I, as funções integrantes das
Categorias Direção Intermediária, Código DAI-111, e Assistência Intermediária, Código DAI-112, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, Código DAI-110, do Quadro Permanente do Ministério das Minas e Energia,
inclusive mediante a transformação de cargos em comissão e de funções
gratificadas constantes do mesmo Anexo.
Art. 29 As atribuições dos ocupantes das funções de Assistente, de que
trata este Decreto, são as descritas no Anexo lI.
Art. 39 Fica suprimida a função gratifi-cada relacionada no Anexo III
deste Decreto.
Art. 4<1 A transformação prevista no artigo 1<1 deste Decreto somente
se efetivará com a publicação dos atos de provimento das funções constantes da "Situação Nova" do Anexo 1.
Art. 59 O Ministério das Minas e Energia deverá adotar providências
no sentido de serem adaptados os respectivos Regimentos à "Situação Nova"
constante do Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 6Q As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério das Minas e
Energia.
Art. 7Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da Repúbüca.
ERNESTO GEISEL

Shtgeaki uei«
João Paulo dos Re'Zs venoso

29

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
de

agosto de 1975.

ATlaS

DECRETO N1 76.165 AGOSTO DE

Do PÓDIIR EXECUTIVO

DE 27

DE

1975

Aprova o Estatuto da Fundaçào Serviços de Saúde Pública.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição,
e tendo em vista: o disposto no artigo
19, parágrafo único do Decreto-lei ris
904 de 19 de outubro de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovado o Estatuto
anexo da Fundação Serviços de Saúde
Pública, criada em virtude da Lei no
3.750, de 11 de abril de 1960, com a
alteração constante da Lei nc 4.441,
de 29 de outubro de 1964.
Art. 29 Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos ncs 69.944, de 17
de janeiro de 1972 e 70.129, de 7 de
fevereiro. de 1972, e demais disposições
em -contrário.
BrasUia,

27 de agosto de 1975;
Independência e 879 da
República.
1549 da

ERNESTO

GEISEL

Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso

ESTATUTO DA FUNDAÇAO
SERVIÇOS DE SAúDE PúBLICA
(Aprovado pelo Decreto n9 76.165, de
27 de agosto de 1975)

Art. 19 A Fundação Serviços de
Saúde Pública, denominação dada
pelo Decreto-lei nc 904, de 19 de novembro de 1969, à Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública, Instítuida
em virtude da Lei nc 3.750, de 11
de _abril de 1960, entidade vinculada
ao Ministério da Saúde, com jurisdição em todo território nacional, foro
e sede principal no Distrito Federal,
é regida pelo presente Estatuto e pela
legislação federal aplicável.
Art. 29 A Fundação Serviços de
Saúde Pública, supervisionada pelo
Ministro da Saúde nos termos do artigo 39 do Decreto-lei n 9 900, de 29
de setembro de 1969, neste Estatuto
designada por Fundação SESP, tem
como objetivos:
I ~. contribuir para elevar os ní ~
veta de: saúde das populações, espe-
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cíalmente . nas regioes onde se desenvolvam planos governamentais de valorização e desenvolvimento econômico;
II - propiciar condições satisfatórias de saneamento, particularmente
em núcleos de população localizados
nas áreas rurais;
TIl - realizar estudos e pesquisas
que visem à identificação de problemas de saúde, indicando os instrumentos e as ações necessárias a sua
solução;
IV - desenvolver novos métodos e
técnicas de planejamento e administração do setor saúde;
V - promover e incentivar a capacitação dos recursos humanos indispensáveis ao desenvolvímento .de programa de saúde;
VI - incrementar e incentivar a
racionalização dos sistemas de ínrormação técnico-científica do setor
saúde.
§ lI? Para consecução dos objetivos
enumerados neste artigo a Fundação
SESP tem por atribuições:
I - formular, coordenar e executar
programas de saúde e saneamento;
II - organizar e administrar serviços de saúde regionais e locais. visando à implantação de sistemas integrados de assistência médico-sanitária e à expansão da infra-estrutura
de saúde dos Estados e dos Territôrios Federais;
TIl - prestar assessoria técnica e
administrativa aos Estados, aos Territórios Federais, ao Distrito Federal,
aos Municípios e a entidades responsáveis pelas atividades de proteção e
recuperação da saúde, e com eles desenvolver programas em cooperação;
IV - participar da implantação da
processo de planejamento do Setor
Saúde e da elaboração e execução' de
programas ajustados aos planos nacionais de desenvolvimento.
V - executar programas de errad!cação ou controle das doenças, de vígllância epidemiológica. de educação
sanitária e saúde dental, ou deles participar com os demais órgãos do setor saúde;
VI - estudar, projetar e executar
a construção, ampliação ou melhoria
de serviços de abastecimento de água,
de esgotos, e de coleta e dísposíçãc
final 'de resíduos, bem como admíntstrar -'esses serviços ou supervisionar
sua implantação e funcionamento;
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VII prestar assistência técnica
às entidades responsáveis pela Implantação e operação de serviços ,no
campo do saneamento básico; Incluindo gerência administrativa e Iínanceíra, análise e aprovação de projetos, controle e fiscalização de obras
e operação e manutenção de serviços'
VIII - realizar o controle da qualidade da água distribuída à população, bem como fiscalizar os processos
de depuração e destinação final das
águas residuais, relacionados com os
estágios de tratamento e de capacidade auto-depuradora das águas receptoras, de acordo com os padrões
mínimos estabelecidos pelo Ministério
da Saúde;

IX - programar e executar ações
visando à melhoria sanitária das habitações e dos locais de trabalho, e ao
controle da poluição ambiental;
X - desenvolver programas de ca·
pacítaçâo de recurso.:; humanos, c c~
laborar no desenvolvimento de pesquisas aplicadas no campo da saúde e do
saneamento;
XI - proceder ao levantamento 8
à
análise de dados estatísticos e realizar estudos e investigações epidemiológicas e operacionais;
XII - promover a divulgação de
conhecimentos relativos à saúde, mediante, inclusive, a edição de livros,
revistas e outras publicações;
XIII colaborar com outros érgãos do Ministério da Saúde na solução de problemas de sua competência;
S 2'? Na formulação e execução de
seus programas, a Fundação SESP observará as diretrizes, objetivos e os
planos setoriais
do Ministério da
Saúde, harmonizando as suas atividades com a dos órgãos Integrantea ou
vinculados à estrutura ministerial, de
modo a obter o máximo rendimento
técnico e operacional, reduzir os gastos e evitar a dispersão de recursos,
imprimindo maior coerência às ações.
Art.3º A Fundação SESP manterá, onde convier e de acordo com
seus planos de trabalho, escritórios
regionais, unidades de planejamento,
unidades de estatística e epidemiologia, laboratórios, unidades de saúde
(centros de saúde e hospitais) e outras inerentes às suas atividades. administradas diretamente ou em regime
de cooperação com entidades públicas ou privadas.

EXECUTIVO

Art. 49' constituem patrimônio .da
Fundação SESP:
I - os bens móveis e imóveis que
integravam o acervo do extinto Serviço Especial de Saúde Pública e que
por força da Lei nº 3.750, de 11 de
abril de '1960, passaram a constituir
seu patrimônio;
II - as subvenções e auxílios da
União, dos Estados e Municípios;
TIl - as receitas operacionais;
IV - as receitas de capital resultantes da conversão em espécie. de
bens e .dírettos:
V - as rendas patrimoniais produzidas por investimentos e inversões financeiras, de acordo com a legtslaçâc
em vigor;
VI - os legados, as doações e contribuições.
§ 1
A Fundação SESP poderá
alienar seus bens imóveis para substituí-los por outros de igualou maior
valor, após pronunciamento dos õonselhoa Deliberativo e Fiscal e autorização do Ministro da Saúde.
§ ,2º A aplicação dos' recursos rínanceiros disponíveis da Fundação ••
SESP terá em vista o interesse médico-social, a manutenção do seu patrimônio e a obtenção de recursos adicionais para
cumprimento de seus
objetivos e atribuições.
ç

°

Art. 5º Para o exercício de suas
funções a Fundação SESP terá a seguinte estrutura- básica:
I - órgãos de Direção Superior
- Presidência
- Conselho Deliberativo
- Conselho Fiscal
II - órgãos de Coordenação e Bxecução.
Art. 6º A organização, estruturação e funcionamento da Funda:cão ,.
SESP serão objeto de Regimento Interno, aprovado pelo Ministro de Estado da Saúde.
Art. 79 O Presidente da Fundação
SESP é nomeado pelo Presidente da
República.
Parágrafo único. O Presidente da
Fundação SESP é substituído em suas
faltas e impedimentos IX>r servidor de
sua indicação, designado pelo Minta ..
tro da Saúde.
Art. 89 Ao Presidente da Fundação
SESP compete:
I - dirigir, organizar, coordenar e
supervisionar as atívídades da ·F'tm"
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dação SESP, cumprindo e fazendo
cumprir as disposições legais, estatutárias e regimentais;
II - representar a Fundação SESi'
em todas as suas relações;
III _ gerir o patrimônio da Fundação SESP, promover a execução do
seu Plano Anual de Trabalho e respectivo Orçamento-Programa,
bem
como ordenar despesas nos limites dos
créditos aprovados;
IV - firmar convênios, contratos e
acordos, ouvido o Conselho DeliberaUva, e após aprovação do Ministro da
Saúde, para os atos em que sejam
partes os Ministérios, o Governo dos
Estados, dos Territórios Federais e do
Distrito Federal, e as entidades internacionais ou estrangeiras;
17 _ submeter à aprovação do Ministro da Saúde o valor da gratificação por sessão a que comparecerem os
membros do Conselho Deliberativo e
do conselho Fiscal;
VI - admitir e dispensar servídores, designar para funções de direção,
de chefia e de assessoramento, proceder a movimentação do pessoal
exercer o poder disciplinar sobre
mesmo, podendo, inclusive, Instaurar
inquérito administrativo;
VII - abrir e movimentar contas
nosestabe1ecimentos bancários autorizados;
VIII elaborar e submeter ao
Conselho Deliberativo, nos respectivos
prazos regimentais:
a) o Plano Anual de Trabalho da
Fundação SESP e respectiva proposta
do Orçamento-Programa;
b) a prestação de contas relativa
ao exercício anterior, acompanhada.
de parecer do Conselho Fiscal;
c) o relatório das atividades do
exercício anterior;
d) OS balancetes demonstrativos da
execução orçamentária;
IX - submeter à aprovação do Ministro da .Saúde o Plano de Trabalho,
o respectivo Orçamento-Programa, e
as tabelas de retribuição dos cargos
e funções de confiança, e de empregos da Fundação SESP, com o parecer conclusivo do Conselho Deliberativo;
X - encaminhar ao Ministro da
Saúde, dentro de cento e oitenta dias
do encerramento do exercício, para
os efeitos do que dispõe o Decreto-lei
nv 199, de 2·5 de fevereiro de 1967, e
posterior remessa ao Tribunal de Con-

o
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tas da União, a prestação de contas
com pronunciamento do Conselho Deliberatiyo, acompanhado .do parecer
conclusivo do Conselho FIScal do reIatórlo d~ atividades e dos balanços
patrímonlal e financeiro da Fundação
SESP;
XI - elaborar e submeter à aprovação do Ministro da Saúde, com pronuncíamento do Conselho Deliberativo, o Regimento Interno da Fundação SESP;
X.TI -:- articular-se com entidades
nacionais, ou estrangeiras, a rím de
obter cooperação e assistência de qualquer natureza, destinadas ao desenvol~imento dos programas da Fundação SESP, observado o disposto no
~ncIso IV, 9-0 Art. 8.9, no que respeita
a supervisao ministerial;
. XIII - designar técnicos de notóna especialização para constitulrem
comissões ou grupos de trabalho incumbidos de análise e formulacão de
recomendações;
'"
XIV - delegar poderes.
Art. 99 O Conselho Deliberativo
constituído:
I - pelo Presidente da Fundação
S.ESP, que exercerá a sua presídêné

CIa;

II - por quatro (4) dirigentes da
Fundação SESP,
designados, com
seus suplentes, pelo Presidente ces,
ta;
I" (I
IH - por dois (2) representantes
do Ministério da Saúde;
IV - por quatro (4) técnicos de
reconhecida capacidade profissional e
comprovada experiência em assuntos
do setor saúde.
. § 19 Os membros de que tratam os
IteI?B 111 e IV e seus suplentes serão
designados pelo Ministro da eauce
sendo o? do item IV por indicaçã~
do Presidente da Fundação SESP.
§ 29 Os suplentes substituirão os
~emb!os efetivos em suas faltas ou
impedímentos eventuais.
Art. 10. O Conselho Deliberativo
reunir-se-á ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou peja
maioria dos seus membros.
. Parágrafo único. Compete ao Presidente a convocação das reuntôcs ordinárias do Conselho.
A!t. 1~. Os membros do Conselho
Deliberativo receberão uma gra.tinca-
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ção de presença por sessão ordinária
a que comparecerem, a ser fixada pelo
Ministro da Saúde.

Parágrafo único. Serão igualmente
remuneradas, até o máximo de duas

(2) por mês as sessões extraordínárias do Conselho.
Art. 12. Compete ao Conselho Deliberativo:
I -

propor ao Ministro ela saúde

a revisão ou alteração do presente
Estatuto;
II - pronunciar-se sobre convênios,
contratos e acordos a serem firmados
pela Fundação SESP;
III - pronunciar-se conclusivamen-

te sobre o Plano Anual de Trabalho
da Fundação SESP e respectivo Orçamento-Programa a serem submetidos à aprovação do Ministro da Saú-

de;
IV - pronunciar-se conclustvamante sobre as tabelas de retribuição dos
cargos e funções de confiança, e de
empregos da Fundação SESP, a. serem submetidas à aprovação do Ministro da Saúde;
V - pronunciar-se sobre o relatório das atividades e prestação anual
de contas da administração da Fundação SESP, com o parecer do Conselho Fiscal;
VI - proceder à revisão de objetavos e prioridades de programas de
trabalho;
VII - aprovar o Regulamento de
Pessoal da Fundação SESP;
VIII - deliberar sobre a altenaçao
de imóveis;
IX - deliberar sobre o estabeleelmento de condições especiais pata o
regime de trabalho de cargos técnicos da Fundação SESP;
X - opinar sobre o Regimento Interno a que se referem os Artigos 69
e 89
Art. 13. O Conselho Fiscal é constituído por três membros, sendo um
(1) representante do Ministério da
Saúde, um (1) da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e um (1) do Ministério da Fazenda.
§ 19 Os membros e suplentes no
Conselho Fiscal serão designados pelo
Ministro da Saúde, por indicação aos
titulares das Pastas mencionadas neste artigo.

§ 29 Os suplentes substituirão os
membros efetivos em suas faltas ou
impedimentos eventuais.
§ 39 Cabe a Presidência do Conselho
Fiscal ao representante do Ministério
da Saúde.
Art. 14. Compete ao Conselho I<'iscal:
r - apreciar os balancetes e os re·
Iatórtos da Presidência da Fundação
SESP em seus aspectos contábeis e
financeiros;
11 - emitir parecer sobre as pres-.
tações de contas e os aspectos patrimonial e econômico-financeiro co relatório anual da Presidência da Fun-dação SESP;
111 - opinar sobre os assuntos de
contabilidade, administração nnancerra e outros de interesse da economia da Fundação, que lhe sejam submetidos pelo Presidente da Fundação

SESP;
IV -

examinar e emitir pare .er sobre propostas de alienação de bens
imóveis pertencentes à Fundação ..

SElSP.

Parágrafo único. Para cumprimento das suas atribuições, o Conselho
Fiscal poderá requisitar e examinar,
a qualquer tempo, a escrituração e os
documentos relacionados com a administração orçamentária, financeira e
patrimonial da Fundação SESP.
Art. 15. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art. 16. O regime jurídico do pessoal da Fundação SESP é da legislação trabalhista.
Art. 17. O prazo de duração-ela Fundação SESP é indeterminado.
parágrafo único. Em caso de extinção da Fundação SESP. seus bens
e direitos passarão a integrar o patrimônio da União, depois de satisfeitos os compromissos financeiros
assumidos para com terceiros.
Art. 18. As dúvidas sobre a interpretação do presente Estatuto serão
suscitadas pelo Presidente da Fundação SESP, perante o Mínístérfo da
Saúde, que as dirimirá,
propondo
quando for o caso, as necessárias medíficações do ato.
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DECRETO No 76.166 AGOSTO DE

DE

27 DE

1975

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linhas de transmissão
da Companhia Paulista de b;orça e
Luz no Estado de São Paulo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo MME
706.241-74,
DECRETA:

Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra necessária à passagem
da linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações de Piracicaba e Piracicamirim, bem como do
ramal para a subestação particular da
Caterpillar do Brasil S. A., situadas
nas faixas de 45 (quarenta e cinco)
metros de largura, a partir da estrutura 7-1 até a estrutura 18-3 e de 30
(trinta) metros de largura, da estrutura 18-3 até a subestação de Píracícamírfm e em toda a extensão do ramal para a subestação particular da
Caterpillar do Brasil S. A., no Município de Piracicaba, Estado de São
Paulo, cujos projetos e planta de situação números Bx-D-10588 e
.
Bx-D-10592, foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME 706.24t de
1974.

Art. 29 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem das linhas de transmissão
de que trata o artigo anterior.
A;r~t ..39
Fica reconhecida a 00nvem~n?lR d~ constituição de servidão
~dmmlStratlVa necessária em favor da.
ompan~ia Paulista de Força e Luz,
para o flI!1 tndícado, a qual compreende o. dire.ito atribuído à empresa
concesslonána de praticar todos os

atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possiveis alterações, ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único - Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
consequêncía, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 49 A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECHETO N9

76.167

AGOSTO DE

DE

27

DE.

1975

Autoriza o registro,
em nome da
União Federal, dos
imóveis que
menciona,
situados em
Manaus,
Estado do AmaZonas.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, it~m IH, da Constituição,
e tendo em VIsta o disposto no art.
29, item I, da Lei ne 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro,
em. nome da União Federal, dos ImO.
.V€\lS urbanos situados em Manaus,
Estado do Amazonas, ocupados nos
últtmos . vinte anos, sem interrupção
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DECRETO

nem oposiçao, pelo
Mlnistérin do
Exército, a seguir discriminados:
a) terreno situado na Rua 24 de
Maio nv 742, com a área de 516,81m2
(quinhentos e deaesseís metros quadradoe e oitenta e um decímetros
quadrados), confrontando pela trente (Norte) com a Rua 24 de Maio,
numa extensão de Iâ.Bílm, aos funIdos (Sul)

com terrenos do

centre

da Legião Brasileira de asststcnc.e
numa extensão de 37.50m e a Oeste
com terreno de Turismo Delfínn Gomes numa extensãc de 37,4()~. e
prédio nele edificado;

terreno situado na quadra

f{}1'~

mada pelas Ruas Santa Isabel, Iplxuna, Borba e Avenida Carvalho Leal.
no bairro da Cachoeirinha, com
a
área de 18. 894,OOm2 (dezoito mil, 01tocentos e noventa e quatro metros
lquadrados) , confrontando ao Norte
com a Rua Santa Isabel, numa extensão de 134,00m; ao Sul com a
Rua Iplxuna, numa extensão de ....,.
134,00m; a Leste com a Rua Borba
(para onde faz frente), numa extensão de 14I,OOm e a Oeste com a Avetnda Carvalho Leal, numa extensão
de 141,OOm; e dependências do Hospital Geral de Manaus, nele edifícadas

I

~) terreno situado na quadra for~
mada pelas Ruas Santa Isabel e Borbel. e Avenidas Carvalho Leal e S!l·

bairro da Cachoeírínha, com
17.822,OOm2
(dezessete
mil oitocentos e vinte e - dois metros
quadrados), confrontando ao Norte
com a Avenida Silves, numa extensão de I34,OOm; ao Sul com a. Rua
Santa Isabel. numa extensão de
134,OOm; a Leste com a Rua Borba,
numa extensão de I33,OOm e a Oeste
com a Avenida Carvalho Leal, numa
extensão de 133,Q(}m; e prédios resídencials nele edificados.
i\-rt. 29 Os Imóveis a que se refere
o art. 19 pertencem à circunscrição
judlclária do Registro de Imóveis da
cidade de Manaus.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ves.

DO

a área de

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

Márip Henrique Simonsen

76.168 1975

DE

27

DE

Altera a autorização concedida pelo
Decreto n. 9 75.440, de 3 de março de
1975, às empresas Delta Marine
Drilling Company e Perbrás - Empresa Brasileira de Perfurações Limitada.

-Educacional cbrtstos, numa extensão de 13,BOm, a Leste com terrenas

b)

NÇI

AGOSTO DE

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item lI!, da Constituição, de acordo com o Decreto número 63.164, de 26 de agosto de ::'968,
e tendo em vista o que consta do Pr»
cesso nv 600.962-75, do Ministério das
Minas e Energia,
DECRETA:

Art. 1Q Ficam alterados os artigos
1Q e 29 do Decreto nc 75.440, de 3
de março de 1975, que passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19 E' concedida autortzaçâo às empresas Delta Marine
Drilling Company, norte-americana, e Perbrás - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda., para
executarem trabalhos de perfuração de poços no mar territorial
do Brasil, fixado pelo Decreto-lei
nc 1. 098, de 25 de março de 1976,
a serviço da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS, mediante
contrato entre as mesmas celebrado, empregando a embarcação
"Delta-s", de nacionalidade norte-americana.
Art. 29 A autorização de que
trata este Decreto compreende os
fins mencionados no artigo 1Q e
vigorará até 4 de outubro de 1978,
prorrogável, mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua caducidade em
qualquer tempo, .se
ocorrer a conclusão dos trabalhos
contratados ou a extinção
das
obrigações respectivas, na forma
da lei ou do contrato."
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1975;
1549 da todependêncía e 87Ç1 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Shigea.ki Ueki
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DE
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EXECUTIVO

28 DE AGOSTO DE 1975

Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades o creano suplementar de Cr$ 4.912.1:00,00 para reforço de dotações consiqruuiae no vigente orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III, da Oonstttuíção,
e da eutorüaçâo contida no artigo 69 da Lei n'? 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRID'A:

Art. 19" Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades,
o crédito suplementar no valor de crs 4.912.400,00 (quatro milhões, novecentos e doze mil e quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçementárias consignadas ao subanexc 07úO, a saber:
0700 0702 -

Cr$ 100
JUSTIÇA ELEITORAL
'I'rtbunal Fceglonal Eleitoral de Alagoas

Encargos
Inativos
0704 - Tribunal
0704.15314882.015 - Encargos
3.2.3.1 - Inativos
0708 - Tribunal
0702.158H882.015 -

com Inativos e Pensionistas

3.2.3.1 -

0708.15814882.015 -

3.2.3.1·-':::'
0711 0711.15814882.015 3.2.3.1 0712 -

En~algc8

58 oCO

.

ó96.4UO

.

531 SÚO

Regional Eleitoral de Goiás

com Inativos e Pensionistas

rnanvcs

Tribunal

.
Regional Eleitoral da Bahia
com Inativos e Pensionistas

Regional

Eleitoral

de

Mato

Grosso
Encargos com Inativos e Pensionistas
tnanv »

..

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
0712;15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inatí cos
.
0717 - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
0717, 15U14882.015 r: Encargos com Inativos e Pensionistas
3~2.3.1 - Inativos
.
0719 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
0719.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
0720 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
0720.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2'.3.1 - Inativos
.
0722 -Tribunv,l Regional Eleitoral de São Paulo
0'122.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
TOTAL .. ,

..

262.000

-'14.900

107 ÔOO

a65.100

170400

----====
1.705. qOO

4.912400
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
cr$

2800 -

ENCARGOE GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República

Projeto 3.L1.1 -

01 -

2802.03070213.100
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

1,00

4,912.400

.

- -4.912.400
-..

====

TOTAL

Art. 30;> Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, r evogadas as disposições em ocntrárlo .
Brasília, 28 de agosto de
República.
ERNESTO

1975; 1549 da Independência e

879

da

GEISEL

Armando Falcão
M ária Il enríque Simcnsen
João Paulo dos Reis vezzosc

DECRETO 'N9 76. 170 -

DE

28

DE AGOSTO DE

1975

Ab1'e ao Tribunal de ConCLs da União o crédito suplementar de Cr$ .....•
700.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente orçamento.

O' Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao 'I'ríbunal de Contas da União, o crédito suplementar I,C valor de Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 0300, a. saber:
Cr$ 1,00
0300 -

0300.01010311.007 4.1.4.0 -

TRIllUNAL. DE CONTAS DA UNIAO

Reaparelhamento do Tribunal
Material Permanente

.

700.000

Art. 2.<:' Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orça
menta ao subanexo 0300, a saber:
Cr$ 1,00
0300 -

TRIBUNAl DE CONTAS DA UNIAO

Projeto - 0300.0.101Ú211.00'1
4.1 -.3.0 - Equipamentos e Instalações

,,", ......•

700.000
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Art. 3l; Este Decreto entrará em vigor na data de sua puoíícação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de agosto de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ER~·n:sTO GEISEL
Mário Henrique Símcneen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO No 76.171 -

DE

28

DE

AGOSTO DE 1975

o Decreto nl) 75.822, de 4 ele
-iunno de 1975, que autorizou o tunciOnamento dos cursos de Letras e

Retifica

de Geografia e História da Escola
supertor de Ciências e Pedaçoçia,
da Fundação EdUtw,ciOnal do Sul de
Santa Catarina.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item IIl, da Constituição,
DECRETA:
Art. 19 Fica retificado, na rorma
abaixo, o Decreto n'? 75.822, de 4 de
junho de 1975. que autorizou o funcíonamcnto dos cursos de Letras e de
. Geografia e História da Escola Superior de Ciências e Pedagogia, da Fundação Educacional do Sul de Santa
Catarina:
Na ementa e no artigo 19,
Onde se lê:
"Florianópolis"
Leia-se:
"Tubarão. "
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

Braga

DECRETO N9 76.172 - DE 28 DE
AGOSTO DE 1975
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Município de Três Lagoas, Estado de
Mato Grosso.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item rrr da Constítuíção,
e de acordo com os artigos 1. 165 e
1.180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. to Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que, nos termos da Resolução
e Lei Municipais no- 13 e 420, de 29
de dezembro de 1971 e 19 de outubro
de 1974, respectivamente, o Município de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso, quer fazer à União Federal,
do terreno com a área de 5.000,OGm2
(cinco mil metros quadrados), situado
na Quadra nc 401 do loteamento
"Santos Dumcnt", confrontando com
as Ruas Joaquim Martins, 15 de Junho e 13 de junho, naquela cidade,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número ..
0187-00193. de 1974.

Art. 2.9 No terreno a que se refere
o artigo 19 está instalada a Estação
Meteorológica do Ministério da Agdcultura.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Alysson paulinelli
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DECRETO N.9 76,173

DS

28 DE

AGOSTO DE 1975

Dispõe sobre retificação de enquadrà:~
menta de eerouioree do MinistéTZ.O
dos Transportes e dd outras lJTaVZdências.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
29 da Lei no 3.967, de 5 de outubro
de 1961, e no parágrafo único do artígu 23 da Lei nc 4.069, de 11 de junho
de 1962, e o que consta do PrOcesso
no 6.973-:-74, do Departamento Admínistrativo do Serviço Público,
DECRETA:

Art. te Ficam alteradas as tabelas
numéricas e as relações nominais anoxas aos rrecretcs mes 63.933, de 30
de dezembro de 1968, e 65.434, de 13

de outubro de 1969, que aprovaram
o enquadramento do pessoal do Ministério dos Transportes, abrangidos
pelo artigo 29 da Lei número 3.967,
de 5 de outubro de 1961, e pelo parágrafo único do artigo 23 da- Lei no
4.069, de 11 de junho de 1962, para
efeito de serem consideradas as novas
situações na forma da relação anexa
que faz parte integrante deste D~ereto.
'
Art. 2.9 Os servidores atingidos por
este Decreto, menores de dezoito anos
em 6 de outubro de 1961 e em 15 de
junho de 1962, serão considerados enquadrados na situação -funcional em
que -figuram na relação nominal a que
se refere este Decreto, a partir da
data em que cada um adquiriu a condição de eleitor e, quando for c
caso, cumpriu suas obrigações militares, conforme apuração feita pelo órgão de pessoal do Ministério dos
Transportes.
Art. 3.9 Na execução deste Decreto
aplícar-se-ão, no que couber, as disposições dos Decretos n95 63.933, de
30 de dezembro de 1968, e 65.434, de

13 de outubro de 1969.

Art. 49 ESte- Decreto entrará em
vigor- na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílla, 28 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO, GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 29
de agosto _de 1975.
DECRETO N9 76.174
AGOSTO DE 1975

DE

28

DE

Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidores do Ministério
da Educação e Cultura e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição;
e -tendo em vista o disposto no artigo
23, parágrafo único, da Lei nv 4.069,
de 11 de junho de 1962, e o que consta do Processo nv 10.601-64 do Departamento Administrativo do Serviço
Público,

DECRETA:

Art. 19 Ficam alteradas a tabela
nuniérica e a relação nominal anexas
ao Decreto nc 65.163, de 15 de setembro de 1969, que aprovou o enquadramento do pessoal do Ministério da
Educação e Cultura, abrangido pelo
artigo 23, parágrafo único, da
Lei
n.v 4.069, de 11 de junho de 1962, para
serem incluídos, na Parte Especial, 1
(um) cargo de Motorista Código ..
CT-401-8.A, e 1 (um) cargo de Tcsou·
retro, Código AF-701.17-A, e neles
considerar enquadrados, a partir de
15 de junho de 1962, José Henrique
da Silva e Oíamar Figueiredo Vieira,
respectivamente, e na Parte Suplementar, incluir 1 (um) cargo de Contra-Regra, (vencimento de Cr$
.
Cr$ 21.000,00) a partir de '15 de junho de 1962, ocupado por Mário Figueiredo.
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Art. 29 Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto no 65.163, de 15 de
setembro de 1969.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1975;
1549 da Independência e 87g da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney

Braga

DECRETO N9 76.175 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
pedagogia da Universidade do Ama·
zonas.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tende
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.501-75, conforme consta dos Processos nvs ...•
14.397-75 - CFE e 211.810-74 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETO NQ 76.176 -

DE

lQ DE

SETEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Educação Física da Faculdade de
Educação Física de Jaboticabal. Estado de São paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Const-ituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 1. 868-75, conforme consta dos Processos nvs ...•
10.516-74 - CFE e 236.555-75 do MInistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido veconhecímenta ao curso d3 Educaçâ..) F,sica,
Licenciatura e Técnico em Desportos,
da Faculdade de Educação Fisica de
Jaboticabal, Estado de São
Paulo.
mantida pelo Centro de Estudos Unificados Bandeirante, com sede na
cidade de Santos. no mesmo Estado.
I
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETA:

19 E' concedido rcconnectmenta ao curso de Pedagogia, 'Icencíatura plena, habilitações em Administração Escolar, em Orientação Educacíonal, em Supervisão Escolar c em
Inspeção Escolar, da Universidade do
Amazonas, com sede na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.
"Art. 29 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1!:l75;
1549 da Independência e 879 da
República.
Art.

ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N9 76.177 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1975

oonoeae reconnectmento

aos cursos de
Administração e de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências
Contábeis e Administrativas de
Varginna, na cidade de Varginha,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n Q 5.540, de .28 de novembro
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de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro. de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.554-75,

con-

forme consta dos Processos ncs 6.687
de 1975 -

CFE e 243.210-75 do Mf-

nístêrlo da Educação e Cultura,

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

DECRETA:

Art. 19

GEISEL

Ney Braga

E' concedido reconhecí-

menta aos cursos de Administração e
de Ciências Contábeis da Faculdade
de Ciências Contábeis e Administrativas de Varginha, na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, mantida pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência
República.
ERNESTO

e

879

da

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.178 - DE 19
SETEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Biblioteconomia da
Universidade
Federal da Paraíba.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei 119
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n9 2.502-75, conforme consta dos Processos nos 5.018
de 1973 - CFE e 261.492-72 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Biblioteconomia da
Universidade Federal da Paraíba, com
sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

DECRETO

N9

76.179 - DE 19 DE
1975

SETEMBRO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras, da Faculdade de Filaeofio,
Ciências e Letras de Moema, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.540 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
7.751-74 - CFE e 239.381-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.9 E' concedido reconhecímenta ao curso de Letras, licenciatura
plena, habilitações em Português-Inglês, em Português-Francês, e em Português-Literatura, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de MDema, mantida pela Sociedade Brasileira de Educação e Assistência com sede
na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de setembro de 1975;
da Independência e 879 da
República.
1549

ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

ATOS
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DECRETO N9 76.180 - DE 19 DE
SE'l'EMBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade de FZloecfia, Ciências e Letras, integrante das Faculdades da Zona Leste
de São Paulo, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n 9
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.509-75, conforme consta dos Processos nºs ....
11.163-74 - CFE e 241.182-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais,
licenciatura de 19 grau, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, integrante das Faculdades da Zona Leste
de São Paulo, mantidas pela Associação de Ensino Superior Paulistana,
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N9 76.181 _ DE 19
SETEMBRO DE 1975

IiE

Concede reconhecimento ao curso de
Química da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que me confere o artigo 81, item TIl, da Constátuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n9
842, de 9 de setembro de 1969 • tendo
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em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.508-75, conforme consta dos Processos ncs 9.846
de 1974 -

CFE e 239.742-75 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1º E' concedido reconhecimento ao curso de Química, licenciatura, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com sede
an cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data; de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrárto .
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N9 76.182 - DE 19
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituoerava, com sede na cidade de Ituverava, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federa! de Educação nv 2.507-7b, conforme consta dos Processos nss 10.917
de 1974 -

CFE e 240.392-75 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1Çl E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais, licenciatura de 19 grau, da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, mantida pela Fundação Educacional de Ituverava, com sede na cidade de Ituverava, Estado de São
Pl.ulo.
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Art 29 Este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação.~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência
República.
ERNESTÚ

Ney

e

879

da

GEISEL

Braga

DECRETO NQ 76.183 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da Escola de Medicina e saúl1.e
Pública da Universidade Católica do
Salvador, com sede na cidade de
Salvador, Estada da Bahia.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o _Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.487-75, conforme consta dos Processos nvs 253-70
- CFE e 239.736-75 do Ministério da
Educação e Cultura,

EXECUTIVO

DECRETO

N9 76.184 - DE 2 DE
SETEMBRo DE 197ó

Suspende as vedações de aquisiçãO
estabelecidas no Decreto rzv 74.908,
de 19 de novembro de 1974; relati.
vamente a produtos or·;gi'11.ários de
paises membros da Associação Latine-Americana de Livre Comérci{J
ALALC.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item HI, da Constituição,
DECRETA

Art. 19 As disposições do. Decrete
nc 74.908, de 19 de novembro de 1974;
rzâo se aplicam a importações, ou
aquisições no mercado
interno, de
produtos originários de países membros da Associação Latino -Amerícana
de Livre Comércio - ALALC.
Art. 29 Este decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1975;
154<> da. Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Remire Elysio Saraiv'l Guerreiro
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Fisioterapia e de
Terapia Ocupacional da Escola de Medicina e Saúde Pública da Universidade Católica do Salvador, mantida
pela Fundação Bahiana para o Desenvolvimento da Medicina, com sede
na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.
Art. 2<> Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.O 76.185 - DE 2
SETEMBRO DE 1975

DE

Dispõe sobre a transposição e trensformação de cargos para cateçoriae
Funcionais dos Grupos: Pesquisa
cientsttoa e Tecnológica, Artesanato,
Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nivel Médio e Serviços
de Transporte Oficial e Portaria,
do Quadro Permanente do Instituto
Nacumut de Estudos e Pesquisas
Educacionais e dá outras orootaen-

cacs.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigp81, itens IH e. VIII, da. Cons-

ATOS

DO 'PODER EXECUTIVO

tituíçâo, e tendo em vista o disposto
nos artigos 7.° e 9.° da Lei n,« 5.645,

de 10 de dezembro de 197.0, e o que
consta do Processo DASP n." 5.602,
de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para ,;"5
Categorias Funcionais de pesq:üsador
em Ciências Sociais e Humanas do
Grupo Pesquisa Científica e Tecnológica, PCT-200; Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar de Artífice do Grupo
Artesanato, ART"'"700; Agente Administrativo e Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares, SA-800; Contador,
Técnico em Assuntos Educacionais,
Técnic:o em COmunicação Social e
Bibliotecário do Grupo Outras At1~
vídades de Nível Superior, NS-9CO;
Desenhista Auxiliar em Assuntos
Educacionais do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, NM-I000;
Motorista Oficial e Agente de Portaria do Grupo Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais, 08
cargos cujos ocupantes se habilitaram
no processo seletivo de que tratam os
decretos de estruturação dos referidos
Grupos com as alterações posteriores,
conforme relação nominal constan be
do Anexo 11 deste Decreto.
Art. 2Q OS cargos relacionados no
Anexo III deste Decreto ficam íncluldos no Quadro Suplementar do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 14
da Lei D.O 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
Art. 3.° A partir da data da publicação deste Decreto, cessa o pagamento a integrantes dos Grupos-Tarefa e dos colaboradores eventuais,
retribuídos mediante recibo, constantes do Anexo IV.
Art. 49 O órgão de pessoal apostíIará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá
para os que não 05 possuírem.
Art. 5.° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automatícamente, o pagamento aos funcionários Incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos, na forma dos

223

Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
e 00 quaisquer outras retribuições que,
porventura, venham sendo percebidas
pelos referidos. funcionários a qual..
quer título e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salãrto-tamtlia e a gratificação adicional por
tempo de serviço.
§ Lo Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimentos devidas a partir de 1 de novembro
de 1974, por força da Implantação do
Plano de Classificação de Cargos,serão deduzidas as parcelas relativas às
gratificações, vantagens e 'outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas pelo f:mcionário,
desde aquela data até a da publicação
deste Decreto.
§ 2.° A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos
cargos atingidos pela transposição ou
transformação só poderão perceber as
gratificações e indenizações .especificadas no Anexo 11 do Decreto-lei número 1.341, de 23 de agosto de 1974,
observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 69 Os funcionários optantes por
Categoria Funcional diversa daquela a
que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, na
forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 7.° Os efeitos financeiros deste
Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constantes do Anexo lI, vigorarão a partir de 1 de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos
recursos orçamentários próprios do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárIo.
Braeília, 2 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. O. de
5 de setembro de 1975.
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DECRETO N9 76.18ti -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1975

Aprova o Reçulamenio para c cobrança e fiscalização elo Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer li aturezc,

o Presidente da República.

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, Inciso 111, da Constituição
Federal.
DECRETA:

Art. 19 Fica aprovado o Regulamento que com este baixa" para a
cobrança e fiscalização do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
Art. 2\1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 2 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 87'9 da
Repúblioa.
E~NESTO

GEI5Er.

José Carlos SOares

rreire

lNDICE ANAL1TICO
REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
LIVRO I
DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FlsICAS
T1TULO I
DOS CONTRIBUINTES
CAP1TULO
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

I -_ Dos Domiciliados ou Residen
tes no Brasil
I _ Disposições Gerais ••.•••••••••• Art. 12
11 - Do Domicílio Fiscal •••••••••••• Arts.22 e 32
111 - Dos Rendimentos dos Menores

e
outros Incapazes ••••••••••••.•• Art. 42

IV - Dos Rendimentos na Constância da
Sociedade Conjugal ••••••••••••• Arts.52 e62
V _ Do Espólio ••••••••••••••••••••• Arts.72 a12

Seção

VI

-

Seção

VII

-

Seção

CAP1TULO
CAP!TULO

Das Pessoas que Transferirem Re
sidência para o Exterior, Inc!u
sive por Motivo de Estudo ••••• :- Art. 1J
Das Pessoas que Transferirem Re
sidência para o Brasil ••••••••:- Art. 14

VIII - Dos Servidores deRepresentações
Estrangeiras e de Oag-aní.srnoe In
ternacionais ••••• ·••••••.••••••: Art. 15
11 _ Dos Domiciliados ou

Residentes
no Exterior •••••••••••••••••••• Art. 16

111 - Dos Domiciliados no Brasil, au_
sentes no Exterior a Serviço do
País ••••••••••••••••••••••••••• Art. 17

Aros

DO

PODlm

EXECUTIVO

T!TULO 11
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS F!SICAS Arts.l8 e 19
TITULO 111
DOS RENDIMENTOS SUJEITOS A DECLARAÇÃO

CAPITULO

I

CAPITULO

I!

Seção

I

Seção

I!

Seção

III

Seção

IV

Seção
Seção

V
VI

-

Do Rendimento Bruto ••••••••.•.• Arts.20 a 22
Da Classificação dos Rendimentos
Disposições Gerais •••••••••.••• Arts.2) e 24
Dos Rendimentos da Cédula A•••• Art. 25
Dos Rendimentos da Cédula B •••• Arts.26 a )0
Dos Rendimentos da Cédula c •••• Art. )1
Dos Rendimentos da Cédula D •••• Art. )2
Dos Rendimentos da Cédula E •.•• Art. )3

Seção

VI! - Dos Rendimentos da Cédula F •••• Arts.34 a 37
VIII
Dos Rendimentos da Cédula G •.•• Art. )8

Seção

IX - Dos Rendimentos da Cédula H •••• Arts. )9 a 41

Seção

CAP!TULO
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
CAPITULO
Seção
Seção

-

lI! - DAS DEDUÇõES CEDULARES

-

I
Disposições Gerais •••••••.•••••
I! - Das deduções da Cédula A•••••••
III
Das Deduções da Cédula B •••••••
IV
Das Deduções da Cédula C •••••••
V
Das Deduções da Cédula D•.•••.•

-

Arts.42 a 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Arts .48 e 49

VI - Das Deduções das Cédulas E e H. Arts.50 a 52
IV
I

-

DO RENDIMENTO LIQUIDO
Disposições Gerais •••••••.••... Art.

I! - Do Rendimento Líquido da Exploração Agrí,cola ou Pastoril e das
Indústrias Extrativas Vegetal e
Animal .••.•.•............•••... Arts.

53

51~

a 65

CAPITULO

'V - DA RENDA BRUTA••.•..•.••••••••• Arts.66 e 67

CAPITULO

VI

Seção
Seção
Seção

I

-

DOS AI'lATIMENTOS DA RENDA BRUTA.
Disposições Gerais •.••.•••.•••• Arts.68 e 69

I! - Dos Enl.:argos de Família •.•••••• Art. 70
III - Dos Pagamentos a Médicos e Dentis!as
neep c s ae de Hospital,!
zaçao •.•........•.••.•.••.•••.• Art. 71
(!

Seção

IV - Dos Juros de Dívidas Pessoais •• Art. 72
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v - Dos Prêmios de Seguro de Vida .• Art. 7 J

seção

~I

seção

- Dos Prêmios de Seguros de Acidentes Pessoais •..•.•..•..•...• Art. 711

VII - Das Perdas Extraordinárias .•..• Art. 75

seção

VIII

seção

Das Contribuições e Doações •..• Art. 76

IX - Dos Prêmios de Estímulo à Produ
ção Intelectual e Bolsas de Es~
tudo ..•..•....•..•.......•..... Art. 77

seção

X - Das Despesas com Prospecção de
Jazidas Minerais •.••..•...•.... Arts.78 e 79

seção

XI - Das Despesas com Pesquisas de
Recursos Pesqueiros .••..•....•. Art. 80

seção
seção

XII - Das Despesas com Instrução •.••. Art. 81 a 8J

CAP!TULO

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS •.•.••..•.•.. Arts.84 e 85
T!TULO IV

DA

HI~NDA

LIQUIDA, DA BASE, DA INCIDftNCIA E
DO Clt: r~CULO DO IMPOSTO

CAP!TULO

I

-

DA RE:NDA L!QUIDA E DA BASE

DO

IMPOSTO

seção
seção
CAP1TUf,O

seção

I - Da Renda Líquida .•.•....•..•..• Art. 86
TI - Da Base do Imposto .•..••.•.•..• Arts.87 e 88
11 -

I

seção

11 -

s eçâo

111 -

seção

-

DA INC·ID~NCIA E
IMPOSTO

DO

CALCULO

DO

Da Incidtncia ••.•.•....•....... Arts.89 e 90
Cálculodo Imposto Progressivo Art , 91

Do

Da Redução do Imposto por Investimento •••••.•••..•.••••••••••.• Art. 92

IV - Da Redução para Aplicação em Incentivos Fiscais ••••.••••••••••• Arts.9J e 94
LIVRO 11
DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSbAS
JUR1DICAS
TiTULO I
DOS CONTHIBUINTES

CAP1TULO

1_ Disposiç;es Gerais •••••••••••••. Arts.95 e 96

CAP1TULü

11 - Do Domicílio Fiscal ••••••••••••• Arts.97 a 99

CAP1TULO

111 - Das Empresas Individuais •••••••• Arts.l00 a 104
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ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

T1.l'ULO 11
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE CONTRI
BUINTES ••••••••••••.••••••••••••••••••• -Art .105
T1.TULD 111
DAS ISENÇÕES
CAP!TULO

I - Dispas ições Gerais •••••••••••••• Arts.106 e lCfl

CAP!TULO

11 _

Das Empresas Individuais •••••••• Art.lOB

CAP1TULO

111 -

Das Sociedades de Reduzida Re c e j,
ta Bruta ••••••••.•••••••••••••••• Art.l)9

CAP1TULO

IV _ Das Instituições de Educação ou
de Assistência So c.í a I ••••••••••• Art .110

CAPlTULO

v _ Das Companhias Estrangeiras
de
Transporte ••••••••••••• ~ •••••••• Art.11l

CAP1TULO

VI _ Das Soc Le dade s Coopera tivas ••••• Art .112

CAP1TULO

VII - Das Sociedades Beneficentes. Fun
dações. Associações e Sindicato; Arts.llJe 114

CAP1TULO

VIII - Das Associações de Poupança e
Empréstimo •••••.•.••••.••.••••• Art.115

CAP1TULO

IX - Das Sociedades de Investimentos
e dos Fundos em Condomínio .•••. Art.116

CAPITULO

CAP1TULO

x -

Das Sociedades de Economia Mista que Explorem Distribuição de
Energia Elétrica na
Area
da
SUDENE•••••••••.•.•..•.•..••••• Art.117

XI - Das Isenções Específicas
-

Da Companhia Brasileira de Alimentos ••••.••••.••••...•..•.•.• Art.IlB

Seção

11 -

Das Companhias Hidrelétricas •.. Art.1l9

Seção

111 -

Da Companhia de Eletrificação Ro!:!
raI do Nordeste •••••.••.••.•.•• Art.120

Seção

Seção
Seção

I

IV - Das Empresas Públicas •••...•••• Art.121
V _ Do Banco Nacional de
CTédito
Cooperativo S.A ••.•••••••.••.•• Art.122

seção

VI - Da Caixa Econômica Federal ••..• Art .12J

Seção

VII - Da Empresa Brasilei·ra de Fi Lme s
S.A •...•.••.••.•••..•.......•.• Art • .l2 1•

Seção

VIII _ Das Sociedades de Economia Mista
do Distrito Federal •••••.•..••• Art.125

CAPITULO

XII _ Do Reconhecimento da Isenção ••• Art.126

ATOS

eo

PODER

z:t9

EXECUTIVO

T!TULO IV
DA DETERMINAÇÃO DOS RESULTADOS

CAPITULO
CAPITULO
cAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO

I

-

Da Apuração Anual dos Lucros ••• Art.127

11 _ Do Início de Neg6cio ••.••••••••
111 -

Da Liquidação. Extinção e Suce.§.
sao ..••• ~ • • • • • . . • • • • • . . • . . . . • . • Arts.129 a 134

IV - Da Escrituração ••.•.•••••.•.•• Arts.l 35 a 144
V

-

Do Lucro Presumido •••••.••. ; •• Ar ts.l45a 148

VI - Do Lucro Arbitrado •.•.••.••.•• Arts. 149 e 150
VII

-

Do Lucro Real ••.••••••..•.•••. Art. 151
Do Lucro Operacional •••.••.••• Arts.l ')2 a 160

CAP1TULO

VIII -

CAPITULO

IX -

Dos Custos, das Despesas Oper~
cionais e dos Encargos

I

Disposições Gerais •.••••..•.•.

Seção
Seção
Seção

Art.l28

-

11 -

Arts.16] a 164

D~s

Impostos. Taxas e Contribui
çocs • • . . • . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . • Art.

165

111 _ Da Provisão para
Crédi tos
de
Liquidação Duvid?sa . . . . • . . . • • . Arts. 166 e 167

Seção

IV _ Do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço • • . . . . . . . • . • . . • . • . . • Art.

16R

Seção

V _ Da Provisão para
ajuste
do
Custo de Bens do Ativo • . . . . . • . Art.

169

Seção

VI _ Das Despesas de Conservação de
Bens e Instalações • . . . • . • . • • . • Art.

]70

Seção

VIr _ Dos Juros. sobre o Capi tal Social .• ··. • • . • . • . . . . . . . • • . • . . . . • . Art.

171

Seção

VIII _ Das Perdas de Câmbio e Atuali"zação Monetária de Obrigações
Contraídas em Moeda Nac ona t •• Art.

172

ã

Seção
Seção

Seção

IX - Das Despesas com Pesquisas Cientí1"icas ou Tecnológicas •.••• Arts.17)a 17')
X

-

Dos Aluguéis ou Hoya1ties e das
Despesas de Assistf~nc ia Técnica, Cient Lrí c a ou AdmLrrí s t r-a t.j,
va • • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • Arts.t76a 178

XI - Da Hcmuncração dos Sócios, Diretores ou Administradores
e
Titulares de Empresas Indivi-duais • • . . . . . . . • . . • . . . . • . '; . . . • • Arts.]79a 1112

Seção

XII -

Seção

XIII -

Empregados Art.

18)

Das <::omissõcs, Doni1"icações ou
Grati:ficações não Individualizadas . . . • • . . . . • . . . . . . . . . • • . . • "
Art.

184

Das Gratificações a

231)

seção

ATOS

XIV -

Dos

DO

PODER

EXECUTIVO

Prejuízos por Desfalque.

A

propriação Indébita e Furto •• :
seção

seção.

xv XVI -

seção

XVII -

seção

XVIII -

seção

XIX -

seção

xx -

Das Perdas ~xtraordinárias
Bens ••••••• "
Das Contribuições e
Das Despesas de
Da

Do a

ç

óe s

Propaganda

de

Ar- t ,

186

Arts.191 e 192
Arts.193 a 195

Direitos,

Dens, Custos e Despesas
Da Quota de Exaus tão

185

Arts .187 a 190

Depreciaçãocte Bens do Ativo.

Da Amortização

Art.

de

dos

Art.

196

He-

cursos Minerais e Florestais

Sub-Seção
Sub-Seção

CAPITULO
CAPITULO

I

-

Da Quota de Exaustão de Hecur50S Minerais
Arts.197 e 198

11 -

Da Quota de Exaustão de Recursos Florestais •••••••••••••••• Arts.l9ge200

X -

Dos Resultados de Transações .&
ventuais •••••••••••••••••••••• Arts .201 a 20)

XI - Dos Rendimentos Percebidos com
De s c orrt o

de Imposto Retido pelas Fontes Pagadoras •••••••••• Art. 204

CAPlTULO

XII - Dos Casos Especiais

de

Trib~

tação

Seção

I

-

Dos Resultados Oriundos de Ati
vidades Exercidas Parcialment;
no Brasil e no Exterior ••.•••• Art.

205

seção

11 -

Dos Resultados Obtidos no firasil por Dependências de Empresas Domiciliadas no Exterior •• Arts.206 e 207

seção

111 -

Dos Resultados das Empresas que
Exploram a Venda de Propriedades e Direitos
Imob~liários à
Prestações ••••••••••••••••.••• Arts .208 e 209

seção

IV -

Seção

Seção
Seção
Seção

Seção

Dos Resultados das Empresas que
ExplOram a Agricultura,a Pecuá
ria e a Criação de Outros Ani7
mais ••••••••••••••••• ; •••••••• Ar-t.s

s

z Lo e

211

Dos Resultados da Exploração de
Películas Cinematográficas Estrangeiras •••••••••••••••••••• Art. 212
VI _ Dos Resul tados das Companhias
de Seguros
de Capitalização. Art. 21)
V -

e

VII _ Dos Resultados das Empresas de
Navegação Marítima e Aérea •..• Arts.214 a 216
VIII -

Dos Re a u I t a do s de Emprei tadas
de Construção de Estradas e Se
melhantes ••.••.•.•••••••..... "7 Arts. 217 e 2lR

IX _ Da Tributação do Danco do Bra_
sil S.A.
e de outros Bancos
Controlados pelo
Governo
da
União • • • • . • . . • • • • • . . • . • . . . • . • . Art.• 219

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO
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TITULO V
DAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL •••...•..•..•...••..•.•....•.....•.. Art. 220

TITULO VI
DA BASE E DA

INCID~NCIA

DO IMPOSTO

CAPITULO

I - Da Base do Imposto ••••••••••.. Art. 221,

CAPITULO

11 - Dos Acréscimos ao Lucro Real •. Art. 222

CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
Seção
Seção
CAPITULO

111 - Das Exclusões do Lucro Real ••. Arts.22)e 224
IV - Da Compensaçâode Prejuízos ••. Art. 225
V _ Da Incidência do Imposto
I _ Da Tributação dos lucros Apu
rados ..•..•..•••..•••......••:- Art. 226
11 - Da Tributação dos Lucros Dis
tribuídos .........•.•..•.•.•. :- Arts. 227 e 228
VI - Das Deduções para o Programade Integração Social •..•....•• Art. 229

CAPITULO

VII - Das Deduções para a Fundação
MOBRAL ••••.............•.•.••• Arts.2JOa 2)2

CAPITULO

VIII _ Da Distribuição Disfarçada de
Lucros •.•••••.••••.•.••....••• Arts .2)) a 235
TITULO VII
DA INCORPORAÇÃO DE RESERVAS E

LUCROS AO

CAPITAL ••••••••••.•..•.••.•.••••.•.•••.. Arts.236 a 2:}8

TITULO VIII
DAS NORMAS DE CORREÇÃO MONETARIA
CAPITULO

I

- Da Correção Monetária do Ativo

Seção

I

- Das Pessoas Obrigadas a Fazer
a Correção Monetária .•••..•.•• Arts.2)9 e 240

Seção

11 - Das .N~rmas para a Correção Mone t ãr-La ••••••••••••••••••••••• Arts.241 a 249

Seção

111 - Dos Casos Especiais de Atualização Contábil e de Correção
Monetária ••••.••••.•.•••.•.••• Arts.250a 253

232

CAPITULO

ATOS

DO

PODF:R

EXECUTIVO

11 - Da Manutenção do Capital de Gi
ro Próprio . . . . . . . • . . • . . • . . . . •-: Arts.254e 25'i

T1TULO

IX

DOS INCENTIVOS FTSCAIS PARA O DE
SENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL
E SET{)IUAL
CAPITULO

I

_ Dos Incentivos Fiscais na Área

da SUDENE
Seção

I

Das Isenções e Reduções .•.••.• Arts. 2 56 a 262

Seção

IT

Da Dedução para Investimentos. Arts.26J e 264

CAP1'1'ULü

TI _ Dos Incentivos Fiscais na Área
da SUBAM ••••••••••.••••••••••• Arts.265a 272

CAPITULO

Do~

111 -

Illccntivos Fiscais às Ati_

v idades
CAPITULO

pe s qu e Li-o s ••.••••.•••• Ar-t s .273 a

DOH Incentivos Ict s c a í.s c.o

IV -

Turi~

Arts.278 a

286

Dos [ncelltivos Fiscais uo Flo_
r-c s t.ament o e Re tLo r-c a t amo nt o •• Arts.21::17 a

290

mo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •

CAPITULO

CAPITULO

v _

Dos Incentivos l".i.~cai~ na 1\1'C'.1
du Rstado do ~sp{I'itQ 5<111tO ••• Art.

VI -

CAPITULO

V.lI -

CAPíTULO

VIII -

291

Ijoss t.nc c nt v o s Fisc<\is A Illdtís
tri,l Ae r-onuutí c a ••••-••••••••• -:- At·t • .~92
í

Do s
pic

CAPíTULO

277

Lnc cnt Lv o s

sa s

Jt Ls c aís i\::;
[';111_
Rur-ais ••••••••••••.••••

AI L.

293

Disposl';0es Gera í.s •••••••••••• AI t e .291, a

IX -

)0;)

LIVHO 111
DA TI~.I. BUTAÇÃO NAS

TJTULO
DOS

CAPíTULO

I

-

FONTf':S

I

HENDIMENTOS DO TRABALHO
Do s

Hend Lmo n't.o s

do '1' ['<.\U<'I 1110 A:;}..

oalariado

seção
Seção

I

-

11 -

Da
Do s

Incidência cio
Ro ru.lLrue nt o e

Fmpos í.o ••••••
Ex c LuLd os

/\l·ls.JU6 a

do

Desconto do Imposto na FonLe •• Art. )15

CAP1_TULO

11 -

Dos Henclilllentos das Pessoas Fí
s ica;;

Dom i c i 1 r.auc s

no

tu-oe, i I

-:-

)11,

ATOS

DO

POOt:1t

233

EXECUTIVO

Ausentes no Ex t.e r-Lor-, a Sc-r-v
<;0 do País •••.....•.••.•.•.... AI't. J16
í

CAP!TULO

111 -

;

Da Remunc r-aç'Eo da p r-e s t.u çeio dc
sem VíllCUJ o de E,!!!.

Serviços
pre~o

seção

I - Dos Profissionais Liberais. 'r-r-a
balhadores Autônomos e Emprei~
teiros de Obras-Pessoas Físicas. Art. 317

seção

II

seção

III

seção

IV

CAPITULO

-

Das Sociedades Civis de Prestaçao de Serviços ••••••••••••••• Art. 318
ao
Dos Rendimentos !1elativos
Transporte de Carga ••••••••••• Art. 319
Das Multas e Quotas-partes de
Multas e vantagens •••••••••••• Art. 320

IV - Dos Rendimentos de Empreiteiros
de Obras-Pessoas Jurídicas •••• Arts. 321 e 322
T!TULO 11
DOS RENDIMENTOS DE

CAP!TULO

CAP~TAL

I - Dos Juros em Geral

seção

I - Dos Juros de Depósitos e
Empréstimos ••••••••••••••••••••• Art. 323

seção

11 - Dos Juros e Prêmios de Títulos
da Dívida Pública ao Portador. Art. 324

Seção

111 - Dos'Juros de Outras Obrigações
ao Portador ••••••••••••••••••• "Art. 325

GAP1TULO

11 - Dos Rendimentos de Títulos de
Renda Fixa •••••••••••••••••••• Arts.326 a 330

CAP1TULO

lIr - Das Obrigações da ELETROBRÁS•• Art. JJI

CAP1TULO

IV - Do Deságio sobre Títulos de Cré
dito •••••••••••••••••••••••••: Art. 332

CAP!TULO
seção

v - Dos Rendimentos de Ações
r - Dos Dividendos e Bonificações
em jj nhe Lr-o ;' •••••••••••••••••• Arts.))) e 3)4
í

Seção
CAP!TULO
CAP!TULO

CAP!TULO

11 - .Dos Demais Rendimentos de Ações Art. JJ5
VI - Dos Rendimentos de Quotas ou
Quinhões de Capital ••••••••••• Art. 336 e 337
VII _ Rendimentos distribuídos pelas Sociedades de Investimentos
e Fundos em Condomínio •••••••• Art. 338
VIII _ Das Reservas Excedentes ao Capi tal das Soe iedades Anônimas

Arts. JJ9 e 340

234

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

TtTULO 111
DOS RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU
DE FUNDADOR...............................
T1TULO

341

IV

DOS SORTEIOS ••••••••••••••••••••••••••••••
TITULO

Art.

Art. 342

V

DOS HENDlMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILI,!
DOS NO EXTERIOR
CAPtTULO

I

_ 'Do s Contribuintes.............

Art. 343

CAPtTULO

11 -

Das Incidências •••••••••••••••

Arts.J44a 347

CAPITULO

111 -

Do Imposto Suplementar ••••••••

Art. 348

CAPtTULO

IV _ Da Exploração de Películas Cinema tográf'icas. • •• • • • •• • •• • • ••

CAP1TULO
Seção
Ser,~ão

CAp1TULO

v

_ Dos Benef'ícios Fiscais

I

_ Dos Estímulos Fiscais à Expor_
tação •••••••••••••••••••••••••

Art.

349

Arts. 350 a 353

11 -

Dos Empréstimos Externos ••••••

Art. 354

VI -

Disposições Diversas ••••••••••

Arts.355 e 356

T1TULO

VI

DOS RENDIMENTOS DECORRENTES DE CONDENAÇõES
JUDICIAIS •••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 357

TITULO VII
DOS RENDIMENTOS NÃO INDIVIDUALIZADOS •••••

Art.

358

TtTULO VIII

nos

RENDIMENTOS EXCLU!DOS DA TRIBUTAÇÃO NAS

FONTES

Arts.359 a )62

TITULO

IX

DAS OBR~GAÇÕES DAS FONTES PAGADORAS
CAP!TULO

I

- Da Retenção do Imposto •••••••• Arts.)63a 365

CAP!TULO

11 _ Dos Prazos e Formas de Recolhi
mento •••••••••• ; •••••••••••••• Arts. )66 a )70

CAP!TULO

111 - Das Disposições Comuns ao Regime de Arrecadação nas Fontes Arts.)7l a )75

235

ATOS 110 POm-:R Execu-rrvo

LIVllO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO IMPOSTO

T1TULO

I

DO LANÇAMENTO
CAP1TULO

I

- Da Declaração de Rendimentos

Seção

I

- Da Declaração das Pessoas F{s~
c a s •.••••••••.••••••••••••••.• Arts. 376 a 380

Seção

11 - Da Declaração das Pessoas Jurí
dicas ~ .••••.••...•.' •....•••••• -:- Arts. 381 a 399
111 - Disposições Comuns às Declara_
ç Se e dc Rendimentos das Pessoas
Físicas e das Pessoas Jurídicas Arts .400 a 407

CAP1TULO

11 - Da Declaração de Bens ••••.•..• Arts.408a 411

Seção

CAP1TULO

111 - Da Revisão das Declarações •••. Art. 412

CAP1TULO

IV - Do Lançamento do Imposto ••.•.• Arts.413a 419

CAP1TULO

V - Da Arrecadação do Imposto Lançado .•••••••.•••••••••..•••.•• Arts.420a 425

CAP1TULO

VI - Do Pagamento no Ato da Entrega
e na Antecipação das Quotas ••• Arts. 426 e 427

T1TULO

11

DO CONTROLE DOS RENDIMENTOS SUJEITOS AO

l~

POSTO
CAP1TULO
CAP1TULO

I - Da Fiscaliza;;:ão do Imposto •.•• Arts.428 a 438
II - Do Dever de Informação
pelas
Fontes e dós drgâos Auxiliares
da Administração do .Imposto

Seção

1 - Disposições Gerais ••••.••...•• Arts.439 a 44h

Seção

11 - Das Repartições Federais, Estaduais e "Municipais, e das En
tidades Autárquicas, Paraesta~
tais e de Economia Mista •••••• Arts.445 a 449
111 _ Dos .Estabelecimentos Bancários,
das Caixas Econômicas e demais
Instituições Financeiras ••.•.. Arts.450a45J

Seção

Seção
Seção.

IV - Dos Notários Públicos e
Oficiais de Registro ••..••••••..• Arts.454 a 459
V - Do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ••.••.••.•. Art. h60

ATOS

Seção

Seção

110

PonEIlf'~x~:clJTJVO

VI - Do Departamento Nacional de he
gistro do Comércio e
Junta';
Comerciais •••••.••••.••.•....• Art. 46]
VII - Das Bolsas de Valores e
das
Empresas Corretoras ....••...•• Arts.462 e 46)

Seção

VIII - Das Caixas. Associações e Orga
nizações Sindicais .•..••.••.. : Art. 464

Seção

IX - Dos Intermediários de Operações
Mobiliárias ••.....•..•........ Art. 465

Seção

X - Das Companhias de Seguros ••••. Art. 466

Seção

XI - Das Empresas de Administração
Predial •....••.............
Art. 467
XII _ Das Entidades Pagadoras de Direitos Autorais .•.••.•..•..•.. Art. 468
XIII - Das Empresas que Exploram Serviços de Iluminação ••.••••••.• Art. 469

Seção
Seção
Seção

XIV _ Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ••••• Art. 470

CAPITULO

111 - Da Prova de Quitação do Imposto Arts.471 a 479

CAPITULO

IV - Do Sigilo Fiscal •••••••••••••• Arts.480a 482
TITULO 111
DOS LANÇAMENTOS

CAPITULO

~

OYFICIO

I _ Do Lançamento Ex Officio Relativo à DeclaraÇão de Rerrd mejj
tos .•••.••.••••.•.••.•..•.•... Arts.48)a485
í

CAPITULO

11 - Do Procedimento Ex Officio para Exigência de Imposto Devido
na Fonte ••.•••.••.•.•••.•••..• Art. 486
,TITULO

IV

DO PAGAMENTO DO IMPOSTO
CAP!TULO

I _ Dos Meios e Formas de Pagamento ••••••••••.••••.•••••••••... Arts.487 a 496

CAPITULO

11 _ Do Lugar de Pagamento ou Re c o
lhimento ••••...•.•.••.••••.••: Arts.497 a 501
TITULO

V

DO CREDITO FISCAL
CAP!TULO
CAPITULO

I

- Da Cobrança Amigável •••••••••• Arts.502a 505

11 _ Da Cobrança Judicial ~ .••••••.•• Arts. 506 a 510
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111 - Da Correção Monetária dos
Di
bitos Fiscais e Outras Medidas
Administrativas de Defesa do
Or-édd to J:~.:13cal
I - Da Correção Monetária .•••••••• Arts.5il e 512

Seção

11 - Das Medidas de Defesa do Crédito Fiscal ••.•.••••••.••••••• Arts.513a 516

CAP!TULO

IV - Da Decadência e da Prescrição. Arts.517 a 521
TITULO

VI

DA RESTITUIÇÃO .•......••••• Arts.522 a 527
TITULO VII
DAS PENALIDADES
CAP!TULO
CAP!TULO

I

- Disposições Gerais •••••.•••••• Arts. 528 a 530

11 - Dos Casos de Pagamento ou Recolhimento Fora dos Prazos •••• Ar t s", 531 e 532

CAP!TULO

111 - Das Infrações às Disposições R~
ferentes à Declaração de Rendi
mentos •.•....•.••.•.......•...• Art. 533

CAP!TULO

IV _ Das Multas
de
Lançamento
E.!. Officio .•••••••••••.••.•.• Art. 534

CAP!TULO

V - Das Infrações às Disposições B~
ferentes à Arrecadação nas Fontes •.•.•.•••••••••••.•.•••.••• Arts.535 e 536

CAP!TULO

VI - Das Infrações às Normas Relativas a Informações das Fontes Arts. 537 e 538

CAPITULO

CAP!TULO

VII _ Das Infrações às Normas Re La t ã-,
vas à Fiscalização e aos Livros
Fiscais .••••••••••.••.•••.•..• Art. 539
VIII - Dos Casos Especiais de Infrações Arts. 540 a 547
T!TULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A FAZENDA PtlBLICA

CAP!TULO

E

OUTROS IL!CITM
I - Do Crime de Apropriação Indébi
ta •••••••••••••••••••••••••••• Art. 548

CAP!TULO

11 - Do Crime de Sonegação Fiscal •• Arts. 549 a553

CAP!TULO

lI! - Do Depositário Infiel ••••••••• Arts. 554e555

CAP!TULO

IV - Do Enriquecimento Ilícito ••••• Art. 556

238

CAP!TULO

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

v - Da Extinção da Punibilidade ••• Arts. 557 a559

LIVRO

V

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

T!TULO l1NICO
CAP!TULO

CAPíTULO

I

- Da Aplicação do Regulamento ••• Arts. 560a562

11 - Da Representação do Contribui~
te

CAPíTULO

III

CAP!TULO

IV

CAP!TULO

V

CAP!TULO

VI

-

Das Intimações ou Notificações. Art. 565
Da Contagem dos Prazos •••••••• Art. 566

Da Tradução Monetária dos Ren- dimentos
••••••••.••••••••.••••

-

Arts. S63e564

Arts. 567 a569

Disposições Finais •.•••.••..•• Arts. 570 a585

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
E

PROVZ~TOS

DE QUALQUER NATUREZA

LIVRO

I

DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FtSICAS

T!TULO I
DOS

CONTRIBUINTES

CAP!TULO I
DOS DOMICILIADOS OU RESIDENTES NO BRASIL

SEÇÃO

I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. I!! _ As pessoas físicas, domi-ciliadas ou r-e s í.de n.,
tes no Brasil, que ti verem renda líquida anual ac ima do valor do
limite legal d~ isenção previsto no art. 91, atualizado

anual_

mente pelo Ministro da Fazenda, apurada de acordo com este Reg,!;!,
lamento, são contribuintes do imposto sobre a renda, sem
ção de nacionalidade, sexo, idade, estado ou profissão

disti~

(Decre_

to-lei n!! 5.844/4J, art. 1!!, Decreto_lei n!! 1.286/7J, art.

19,

e Decreto-lei n!! 40l/6B,art. 29).
parágrafo

~nico

- são também contribuintes

as pessoas

físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com

~

legislação em vi-

gor (Decreto-lei n!! 5.844/43, art. l!!, parágrafo único).
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SEÇÃO II
DO

Art.

2~

DO~IC:!LIO

FISCAL

- O domicílio fiscal da pessoa física é o lugar

em que ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir a intenção de a manter (Decreto_lei n2 5.844/43, art. 171).

§ 12 - No caso de exercício de profissão ou função particular ou pública, o domicílio fiscal é o lugar onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada (De cr-e eo _ lei

número

5.844/43, art. 171, § ").
§ 22 - Quando se verificar pluralidade de residência no
País, o domicílio fiscal será eleito perante a autoridade
tente, considerando-se
, feita a eleição no caso da

comp~

apresentação

continuada das declarações de rendimentos num mesmo lugar ( Decreto-lei n2 5.844/43. art. 171, § 22).

§ 3 2 - A autoridade administrativa pode recusar o domi_
cílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou
a fiscalização do imposto (Lei n2 5.172/66, art. 127, § 22).

§ 42 _ A inobservância do disposto no § 22 motivará a fi
xação ex-officio do domicílio fiscal no lugar da residência habitual ou, sendo esta incerta ou desconhecida, no centro
habi
tual de atividade do contribuinte (Decreto-lei ns 5.844/43. art.
171, § 32, e Lei n2 5.172/66, art. 127, I).

§ 52 - No caso de ser impraticável a regra estabelecida
no parágrafo anterior, considerar-se_á como domicílio do contri
buinte alugar onde se encontrem seus bens principais, ou

onde

ocorram os atos e fatos que derem origem à obrigação tributária
(Lei n2 5.172/66, art. 127. § 12).
Art. 32 - O domicílio fiscal do procurador o~ representante de residentes ou domiciliados no exterior é o lugar onde
se achar sua residência habitual ou a sede da representação
País, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo

no

ante-

rior (Decreto_lei n2 5.844/43, art. 174).
Parágrafo único - Se o residente no exterior permanecer
no territ6rio nacional por menos de doze meses e não tiver procurador, representante ou empresário no País, o domicílio

fis-

cal é o lugar onde estiver exercendo sua atividade (Decreto-lei
n s 5.844/43, art.

l71~,

parágrafo único).
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SEÇÃO

111

DOS RENDIMENTOS DOS MENORES E OUTROS INCAPAZES

Art. 42 _ Os rendimentos de menores e de outros incapazes serão tributados com observância das seguintes normas:
I

-

Os dos menores, juntamente com os de seus pais (Lei

n2 4.506/64, art. 42);
11 - Os dos outros incapazes, em seus respectivos
e em declaração feita pelos tutores, curadores ou

nomes

responsáveis

por sua guarda (Decreto-lei n2 5.844/4J, art. 192, § único).

§ 12 _ O disposto no inciso

I

não se aplica

(Lei

n'

4.506/64, art. 4', § 1')'
a) aos filhos emancipados;
b) aos filhos de primeiro leito de bínuba

no

exercício

do pátrio poder, que poderão ter seus rendimentos declarados em
separado;
c) aos filhos menores que aufiram rendimentos do traba_
lho e optem por sua tributação em separado.
§ 22 _ No caso de rendimentos percebidos em dinheiro
título de alimentos ou pensões em cumprimento de decisão ou

a
a_

cordo judicial, inclusive alimentos provisionais ou provisórios,
verificando_se a incapacidade civil do alimentado, a tributação
se fará mediante declaração de rendimentos apresentada

em

nome pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda
to_lei n2 1.J01/7J, art. J2, § 1 2).

(Decre_

seu

§ J2 _ No caso do parágrafo anterior, se o montante dos
alimentos ou pensões recebidos no ano base for in{erior
lor fixado como limite de isenção, o responsável pela

ao va_
manuten-

ção do alimentado que não perceba outros rendimentos poderá incluir os rendimentos deste em sua declaração,

considerando _ o

seú dependente (Decreto_lei n2 1.J01/7J, art. J2, § 2 2).

SEÇÃO IV
DOS RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA
SOCIEDADE CONJUGAL
Art. 52 - Na constância da sociedade conjugal, os cônj~
ges terão seus rendimentos tributados em conjunto, inclusive as
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pensões de que tiverem gozo privativo (Decreto-lei nº 5.844/43.
art. 67. e Lei nº 154/47. art. lº).

§ lº - Se o regime do casamento for o da

separação

de

bens. é facultado a qualquer dos cônjuges optar pela tributação
em separado de seus rendimentos
5.844/43. art. 67. §

lº.

próprios

(Decreto_lei

número

e Lei nº 154/47. art. lº).

§ 2º - No regime de comunhão de bens poderão ser tribu_
tados separadamente os rendimentos que o cônjuge não cabeça

do

casal auferir do trabalho e de bens gravados com a cláusula

de

incomunicabilidade e inalien<!-piLidade,

inclusive pensões civis

e militares (Lei n e 3.470/59, art. 33. e Decreto-lei n s 1.301/73.
art. 1º).

§ 3º - No caso de o outro cônjuge perceber

rendimentos

não superiores ao limite de isenção.o cabeça do casal poderá 0E
ta-c pela inclusão desses rendimentos em sua declaração e

plei-

tear o abatimento relativo ao encargo de família (Decreto-Iein2
1.301/73. ar.t. lº).

§ 4º _ Nas hipóteses dos §§ IQ e 2º deste artigo. a

a~

bos os cônjuges é assegurado o direito ao limite de isenção

e,

excluídos os abatimentos concernentes aos filhos comuns. que

c~

bem ao cabeça do casal. tem o outro cônjuge o direito às

dedu_

ções das despesas necessárias à percepção de seus rendimentos e
aos abatimentos que lhe forem próprios, além dos de seus dependentes. inclusive às reduções do imposto a título de

incentivo

riscaI feitas com os rendimentos declarados (D3creto-lei número
1.301/73, art. lº).

§ 5º - O cabeça do casal não poderá considerar, como en_
car

g o de família. o cônjuge que fizer declaração em separado

(D~

ereto-lei nº 1.301. art. lº. § único).
Art. 6º _ No caso de dissolução da sociedade

conjugal,

por morte de um dos cônjuges, serão tributadas, em nome do
brevivente, as importâncias que este perceber de seu
próprio, das pensões de que tiver gozo privativo ou de
quer bens que não se incluam no monte a partilhar

so-

trabalho
quais-

(Decreto-lei

nº 5.844/43, art. 68).

§ Ls - Ocorrendo a dissolução da sociedade conjuge I por
desqui.te ou anulação do casamento. cada cônjuge
ração de rendimentos.

~ará

sua decla-
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§ 22 _ No caso da separação de fato, por abandono do lar
devidamente comprovado. a mulher abandonada apresentará declar~
ção de seus rendimentos próprios, assegurado o direito às res~
pectivas deduções e aos abatimentos que estiverem a seu cargo.

SEÇÃO

V

DO ESPÓLIO
Art. 72 - Ao espólio são apl~~adas as normas a que

es-

tão sujeitas as pessoas físicas, observado o disposto nesta Seção (Decreto-lei n 2 5.844/43. ar~. 45, § )2. e Lei n2 l54/47,aE
tigo 1 2).
Art. 82 - No caso de falecimento do contribuinte, a deClaração, inclusive no exercício em que :for homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens, será apresentada em nome do
espólio, com base nos rendimentos auferidos no ano anterior (De
ereto-lei n2 5.844/4), art. 45, e Lei n 2 154/47, art. 1 2).

§ 1 2 _ Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos
bens, deverá ser apresentada. pelo. inventariante, dentro de 10
(dez) dias contados da data em que transitar em julgado

a

ee n-,

tença respectiva, declaração dos rendimentos auferidos entre 12
(Decreto-lei
de janeiro e a data da homologação ou adjudicação
n 2 5.844/43. art. 45, § 1 2, e Lei n 2 154/47, art. 1 2).

§ 22 _ O lançamento do imposto será feito, até a partilha ou adjudicação dos bens, em nome do espólio (Decreto-lei n 2
5. 844/4), art. 45. § 2 2, e Lei n 2 154/47, art. 1 2).

§ 3 2 _ O inventariante é solidariamente responsável pe_
lo tributo devido pelo espólio, em decorrência dos atos em que
intervier ou das omissões por que for responsável (Lei n 2 5.172/
66, art. 134, IV).
Art. 92 - A partir da abertura da sucessão

e

enquanto

não for comunicada a homologação d a partilha ou a adjudicação dos
bens, as obrigaçõeS estabelecidas neste Regulamento ficam a caE
go do inventariante (Decreto-lei n2 5.844/4). art. 46).
Parágrafo único - A comunicação de que trata este ar t

ã-,

go será feita à repartição lançadora do local do último domicí_
lio do

~

cuius pelo inventariante ou qualquer herdeiro.

juntaa

do_se os documentos comprobatórios (Dacreto-lei n2 5.844/43. art.
46, parágrafo único).
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Art. 10 - O limite de isenção previsto no artigo 91 se_
rá

con~iderado

até o exercício financeiro seguinte ao ano em que

ocorrer o falecimento do contribuinte (Lei n s 2.354/54,art. 22).
r~~

Parágra:o único - Nos exercícios subseqÜentes, se a
da líquida for superior

~9

limite de isenção, calcular-se-á

imposto progressivo, sem se atender àquele ,limite

(Lei

o

número

2.354/54, art. 22):
a) aplicando sobre cada Cr$ 1,00 (um cruzeiro) da renda
até o limite de isenção a menor aiíquota da tabela de que trata
o artigo 91;
b) observando, quanto à parcela que exceder o limite de
isenção, a progressão constante da tabela referida na alínea .!.
Art. 11 - Quando se apurar, pela abertura da

sucessão,

que o ~ cujus não apresentou declaração para os exercícios anteriores, ou o fez com omissão 'de rendimentos, cobrar-se-á

ee p Ld o o imposto respectivo, acrescido da multa de mora
ó

do

previ~

ta na a1ínea.f. do inciso I do art. 533 (Decreto-lei ns 5.844/4),
art. 49).

§ I!! _ Se as faltas forem cometidas pelo inventariante,
serão punidas com as penalidades cabíveis, de acordo com os Tí_
tulos VII e VIII do Livro IV (Decreto_lei n!! 5.844/43, art. 49,
parágrafo único).
§ 22 _ Apurada a falta de recolhimento do imposto devido .pelo de cujUS até a data da abertura da sucessão, será ele ,2,
xigido do esp61io, acrescido da correção monetária,

juros mora-

t6rios e da multa do artigo 531 (Lei n s 5.172/66, art. 131,111).
Art. 12 - Na impossibilidade de se exigir

do

esp6lio o

cumprimento de suas obrigações tributárias, os sucessores a qual
quer título e o cônjuge meeiro são pessoalmente responsáveis p,2,
los tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão
da herança, ou da meação (D2creto-lei n2 5.844/4),

do

legado,

art. 50,

e

Lei n2 5.172/66, art. 131, 11).
SEÇÃO VI
DAS PESSOAS QUE TRA.l'-J"SFERlREH

RESID~NCIA

PARA

O EXTERIOR, INCLUSIVE POR MOTIVO DE ESTUDO
Art. 13 - Os domiciliados ou residentes no Brasil que se
retirarem em caráter definitivo do territ6rio nacional

no

cor-
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rer de um exercício financeiro, além da declaração correspondell
te aos rendimentos do ano anterior, ficam sujeitos à apresentação imediata da declaração de rendimentos do período de lº de
neiro até a data em que for requerida a certidão para

os

j~

fins

previstos no artigo 473, observado o disposto no artigo 422,

p~.

rágrafo único (Lei nº. 3.470/58, art. 17).

§ 12- Ãs pessoas físicas de nacionalidade

brasileira

que transferirem'ou tenham transferido sua residência do País a
fim de prestar serviços, como assalariados, a filiais,

sucur_

sais, agências ou representações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, ou

a

sociedades domiciliadas fora do

País de cujo capital participem, com pelo menos 5% (cinco

por

cento), pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, bem como a organismos internacionais de que o Brasil faça parte, poderão 0E
tar pela manutenção, para fins de imposto de renda, da condição
de residentes no País (Decreto-lei nº 1.380/74, arts. 3º e 4 2).

§ 22 - Os rendimentos do trabalho assalariado recebidos
no exterior pelas pessoas mencionadas no parágrafo anterior que
optarem pela condição de residentes no p~{s, enquanto
rem as condições nele estabelecidas, serão incluídos

perduracomo

tributáveis na declaração anual de rendimentos (Decreto-lei
1.380/74, art. 3º, § 1 2).

§ J2 - Os brasileiros que permanecerem no

nao
n2

exterior por

motivo de estudo em estabelecimento de nível superior,

técnico

ou equivalente, poderão apresentar decl~ração de rendimentos na
condição de residen,tes no País, durante os quatro"

primeiros

~

xercícios financeiros subseqüentes ao ano de sua saída do Brasil
(Decreto-lei nº 1.380/74, art. 5º).

§ 42 _ Os rendimentos de trabalho recebidos de residentes QU domiciliados no exterior pelas pessoas físicas de que trâ
ta o § 3º deste artigo serão classificados como não tributáveis
na declaração anual de rendimentos (Decreto-lei nº 1.380/74, aE
tigo 52, parágrafo único).

§ 5º -.A origem dos rendimentos derivados

do

exterior

está sujei ta a comprovação na forma da legislação em vigor,. devendo o contribuinte manter comprovante da transferência para o
País dos rendimentos não tributáveis de que tratam os

parágra-

fos des.te artigo, inclusive para j ust.t r cacâo de aumento patrií

mon~al no

País (Decreto-lei n2 1.380/74, art. 6º).
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§ 62 _ No caso do caput deste artigo. a percepção de reQ
dimentos,após o requerimento de certidão negati\"a para visto de

sa{da do país, ficará sujeita ao disposto na al{nea
n~

J4J (Lei

2

do artigo

3.470/58, art. 17, § 32).
SEÇÃO

VII

DAS PESSOAS QUE TRANSFERIREM RESIDÊNCIA
PARA

O

BRASIL

Art. 14 - As pessoas que, no correr de um exercício·financeiro, transferirem residência pa~a o território nacional, e
nesse mesmo exercício, iniciarem a percepção de rendimentos tri
bu t áve a de acordo com este Regulamento, estarão sujeita.s ao i!!!.
í

posto no exercício seguinte, como residentes ou domiciliadas no

País (Decreto-lei nº 5.844/4J, art. 61).

§ 12 - No -ca s o deste artigo, serão declarados os rendimentos percebidos entre a data da chegada e o último dia do ano
civil (Decreto~lei n2 5.844/43, art. 61,

parágrafo único).

§ 22 _ Quando o residente no exterior estiver

.s u bme t.Ldo

ao regime de tributação na fonte previsto no artigo 344 e tran~
ferir residência para o Brasil, ficará sujeito ao imposto

como

résidente ou domiciliado no País, no ano que se ~eguir ao da m~
dança (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 60).

§ 32 - No caso a que se refere o parágrafo anterior,
declaração abrangerá a

a

totalidade dos rendimentos, deduções ce-

dulares e abatimentos relativos ao ano da mudança,
art. 87, observado o disposto no § 52

na forma do

(Decreto-lei n2

5.844/43,

art. 60, parágrafo único).

§ 42 _ As pessoas que, no correr de um exercício financeiro,

transferirem residência para o Brasil e, nesse mesmo exeE

cício financeiro, deixarem o território nacional, em caráter d~
finitivo,

estarão sujeitas à tributação em conformidade

com

o

disposto na parte final do artigo anterior.

§ 52 -, Os rendimentos de fonte situada fora do território nacional, recebidos por pessoas físicas de nacionalidade

e~

trangeira que transferire~ sua residência para o Brasil, deriv~
dos dos bens móveis e imóveis que constituam no exterior
patrimônio e o de seus dependentes, na data de sua

o

chegada

Brasil, e que sejam incluídos em declaração de bens que

seu
ao

deverá
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ser apresentada para obtenção de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas, serão classificados como não tributáveis nas

declara-

ções de rendimentos correspondentes ao cinco primeir03
cios financeiros subseqüentes ao ano em que

t

exerc~

r-aris r e r-s.r-em sua

r~

sidência para o País (Decreto-lei nº 1.380/74, art. 2º).
p~

§ 6º - O estrangeiro que tenha transferido r-e s Ldé nc a
í

r-a o Brasil no decorrer dos anos de 1970 a 1974 poderá gozar dos
benefícios previstos no parágrafo anterior, nos exercícios
nanceiros que faltarem para completar os cinco primeiros,

fisubs~

qUentes ao ano em que transferiu sua residência para o País, de.§.
de que relacione na de cLa r-a çji o correspondente ao exercício
nanceiro de 1975, os bens móveis e imóveis que possuía
rior,

TI',

e que faziam parte de seu patrimônio e do de seus

dentes em 31 de dezembro de 1974, vedada qualquer

fiext~

depen-

restituição

dos exercícios anteriores (Decreto-lei· nº 1.380/74, art. 2º, p~
r-é g r-a f o único).

§ 7º - A origem dos rendimentos derivados

do

exterior

de que tratam os §§ 5º e 6º está sujeita a comprovação na forma
da legislação em vigor. devendo o contribuinte manter comprova~
te da transferência para o País de tais

consider~

rendimentos

dos não tributáveis. inclusive .para justificação de aumento patrimonial no País (Decreto-lei n e 1.380/74, a r-t ; . 6º).

SEÇÃO

VIII

DOS SERVIDORES DE REPRESENTAÇÔES ESTRANGEIRAS
E DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS
Art.

tr~

15 - Estão isentos do imposto os rendimentos do

balho auferidos por (Lei nº

4.506164, art. 5º):

a) servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
Br~

b } servidores de organismos internacionais de. que o
sil faça parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou

co~

vênia, a conCeder isenção;
c) servidor não brasileiro de embaixada, consulado e r~
partições oficiais de outros países no Brasil, desde que no país
de sua nacionalidade seja assegurado igual tratamento

a

brasi

1eiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único - As pessoas referidas nas alíneas

2 deste artigo serão contribuintes como residentes

no

2

e

exterior
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em relação a outros rendimentos produzidos no País
4.506/64, art. 52, § úniqo).

(Lei

nv

CAPITULO 11
DOS DOMICILIADOS OU RESIDENTES NO EXTERIOR

au~eridos

Art. 16 _ Os rendimentos

no País por residen_

tes ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados,

con~orme

o disposto no art. )4), estão sujeitos ao imposto de acordo com
as disposições dos arts. )44 a 349 (Decreto_lei n2 5.844/4), a~
tigo 97).

CAPITULO 111
DOS DOMICILIADOS NO BRASIL, AUSENTES
NO EXTERIOR A SERVIÇO DO PAIS

Art. 17 - 05 domiciliados no Brasil, que estiverem
~xterior,

e que receberem rendimentos de

no

trabalho assalariado,

em moeda p.strangeira, de autarquias ou repartições
brasileiro situadas no exterior, estarão sujeitos

do
à

governo

tributação

conforme o disposto nos arts. )16 e )80 (Decreto-lei n2 1.)80/

74, art. 8 2 ) .

T!TULO 11
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS F!SICAS

Art. 18 _ As pessoas físicas, contribuintes ou

não

do

imposto, deverão, a critério do Ministro da Fazenda, ser inseri
tas no Cadastro de Pessoas Físicas (Decreto_lei n2 401/68, arti
go 29).
Parágrafo único _ A inscrição

re~erida

neste artigo po-

derá ser ~eita ex officio (Decreto-lei n2 401/68, art. 22).
Art. 19 - O Ministro da

F~zenda

determinará os casos em

ATOS
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mencionado· o documento comprobatório

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF

(Decreto-lei

nº 401/68, art. 32).

TtTULO 111
DOS RENDIMENTOS SUJEITOS A DECLARAÇÃO
CAP!TULO I
DO RENDIMENTO BRUTO

Art. 20 _ Constituem rendimento bruto, em

cada cédula,

o produto do capital, do trabalho, ou da combinação de
os alimentos e.pensões

p~rcebidos

ambos,

em dinheiro, e demais proven_

tos previstos neste Regulamento, assim também entendidos os

a_

c r-é s c Lmos patrimon;i.ais não correspondentes com os rendimentos

d~

clarados (Decreto_lei n2 5.844/43, artigo

10~

Lei n2

5.172/66,

art. 43, I e lI, e Decreto-lei n2 1.301/73, art. 32).
Parágrafo único _ Os que declararem

rendimentos

havi_

dos de quaisquer bens em condomínio deverão mencionar essa cir_
cunstância (Decreto_lei nº 5.844/43, art. 66).
Art. 21 _ Entrarão no cômputo do rendimento bruto,

nas

cédulas em que couberem:
a) a importância com que for beneficiado o devedor, nos
casos de perdão ou canceiamento,de dívida, em troca de serviços
prestados (Decreto-lei n2 5.844/43, art. lO, § 12, a);
b) as importâncias originadas dos

títulos

que tocarem

ao meeiro, herdeiro ou legatário, ainda que correspondam a peri
odo anterior à data da partilha ou adjudicação dos bens, exclui
da a parte já tributada em poder do espólio (Decreta-lei número
5.844/43, art. 10, § 12, ch
c) as importâncias recebidas de entidades privadas pa_
ra custeio de viagem e estada e as contribuições para a constituição de fundos de beneficência (Decreto-lei. ne 5.844/43, arti
go 10, § lº, d, e Decreto_lei nº 1.089/70, art. 42);
d) os rendimentos em espécie, avaliados em dinheiro,p~
lo valor que tiverem na data da percepção (Decreto-lei nº 5.844/
43, art. 198);
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e) os rendimentos recebidos de governo estrangeiro por
brasileiros, quando correspondam a atividade exercida no território nacional (Lei n2 4.506/64, art. 62);
f) os juros ou quaisquer interesses p.r-o dxrz do s pelos c~
á

pitais resultantes dos rendimentos não tributáveis especificados no art. 22 (Decreto_lei n2 5.844/43, art. lO, § 32);

g) as importâncias recebidas a título de juros, honori,
rios ou indenizações por lucros cessantes, em de c or-r-êric La de cOE
denações judiciais (Decreto-lei n2 1.302/73, art. 72);
h) os rendimentos recebidos no exterior,

transferidos

ou não para o Brasil, ainda que decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 13, §§ 22 e 42, e 14, §§ 52 e 62. (Decreto-lei n2
1.380/74, arts. 12 a 52

).

Art. 22 _ N~o entrarão no cômputo do rendimento bruto:
a) o capital d a q apó Lã ce e de seguro ou pecúlio pago por
morte do segurado, bem como os pr~mios de seguro restituídos em
qualquer caso, incl~sive no de renúncia do contrato(Decreto-lei
n2 5.844/43, art. 10, § 22, a e c);
b) o valor dos bens adquiridos por doação ou

herança

(Decreto-lei n2 5.844/43, art. lO, § 22, b);·
c) bolsa de estudos, quando concedida na forma dos artigos 77 e 187, § 2 2;
d) o valor locativo do prédio construído, quando

ocup~

do por seu proprietário (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 10,§ 2 2,

d);
e) a indenização e o aviso prévio pago em dinheiro,por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, que não

excedam

os limites garantidos por lei, bem como as import~ncias recebidas pelos empregados e seus dependentes, nos termos da legisla_
ção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei n2 4.506/64 ,
artigo, 17, II e X, e Lei n2 5.107/66, art. 28, parágrafo un~co,
renumerado pelo Decreto-lei n2 20/66, art. 22);
f) o auxílio-doença, o auxílio-acidente e o pecúlio,r~
cebidos em caso de acidente no trabalho (Lei °n2-4.506/64, artigo 17, IV);
g) as importâncias recebidas como salário-família (Lei
n 2 4.506/64, art. 17, X);
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h) as gratificações por quebra de caixa pagas a tesoureiros e outros empregados, enquanto manipularem efetivamente

~a

lares, desde que em limites razoáveis nessa espécie de trabalho
(Lei n2 4.506/64, art. 17, I);
i) os proventos da aposentadoria ou reforma

motivada

por tuberculose ativa, alienação mental, neop1asia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,

cardiop~

tia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anqui10sante ,
nefropatia grave, estados avançados de Paget (osteíte deformante), com base em conclusões da medicina especializada (Lei núm~
ro 1.711/52, art. 178, 111, Lei n2 4.506/64, art. i7, 1II,e Lei
nv 5.678/71, art. 12);

j) as pensões e os proventos concedidos de acordo com
os Decretos-leis n2s. 8.794 e 8.795, ambos de 23 de janeiro de
1946, e Lei n e 2.579, de 2) de agosto de 1955, emdecorrênciade
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira (Lei n2 4.862/65, art. 29);
1) os

pr~mios

de seguro de vida em grupo pagos pelo em

pregador em benefício de seus

empr-e g ado s

(Lei

'n s

4.506/64, arti

go 17, V);
m) os serviços médicos, hospitalares e dentários manti
dos ou pagos pelo empregador em benefício de seus empregados
(Lei nº 4.506/64, art. 17, VI);
n) a alimentação fornecida gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado pela alimentação fornecida e seu valor. de mercado. (Lei n e 4.506 /
64, art. 17, VII);
o) os uniformes, roupas ou vestimentas especiais
pensáveis ao exercício do emprego,

ca~go

ou função,

indi~

fornecidos

pelo empregador gratuitamente ou a preços inferiores

ao

custo

(Lei nº 4.506/64, art. 17, IX);
p) o ~a10r do transporte gratuito, ou

subvencionado,

fornecido ou pago pelo empregador em benefício de seus emprega_
dos, seus familiares ou dependentes (Lei n2 4.506/64, art.
VIII)

17,

j

q) as diferenças em moeda corrente entre os valores de
compra, de venda ou de resgate das Letras do Tesouro Nacional ,
colocadas no mércado pelo Banco Central do Brasil
nº 1.338/74, art. ~2);

(Decreto-lei
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r) as variaç3es corro~ponllullt.,~

h9

253

correçSes

mone uí-

rias:
I - de quaisquer invcstimentos, calculadas em função
dos mesmos índices aprovados. para as Obrigações RC"ljustáveis do
Tesouro Na c í.ona L, 'desde que ~ão sejam pagas ou c r-o di uadu s a o s \l2,
neficiários a intervalos inferiores

a

J (três)

me

s o s ç vo daoa qU'l.l

quer antecipação (D~ecrcto-lei n2 1.JJ8/7h, art. 13, e par;J.gTafo
único);

§

)2,

III - dos cte pó s Lr o s do Fundo de Garantia do Tempo

de

11 -

dos depósi t.o s a que se refere o art.

quando devolvidos (Lei

- Serviço (Lei n2

n

s 1'.506/61"

')11,

art. 20, § 1~2);

5.107/66, art. 28, § õnico, renumerado pelo De_

ereto-lei n2 20/66, art. 22);

IV -

~as

Obrigações Heajustávcis do Tesouro

Nacional

(Lei n2 h.357/64, art. 12, § 72);
s ) o montante dos d e pó s Lt.o a , .jur·o::;, correção monetária

e quotas-partes creditadas em contas individuais dos empretrados
e servidores públicos pelo p r-og r-arna de Ln t e g r-a cji o Social c pelo
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Púb Li.c o (Lei CO!!!
pLe men t a r- n s 7/70,

art. lO, p a r-á g r-a f o único, c Lei Complementar

ne 8/70, arts. )2 e 52,

§ 12)..;-

t) as diárias recebidas dos cofres 'públicos,destinadas

à indenização de despesas de alimentação e pousada, por
l.ho realizado -rora da sede, e as ajudas de custo

traba-

destinadas

à

compensação das despesas de viagem e de nova instalação do

coE.

tribuinte e de sua fam:i:lia em localidade dif'erente daquela

em

que residia (Decreto-lei
u]

n

s 1.089/70, art. 42);

as importâncias recebidas pelos militares

de indenização,

a

título

assim consideradas as diárias, ajudas de custo,

despesas de t r-a n s po r-t e , r-e pz-e s e n t a çji o , moradia e compensação 0L
gânica pelo desgaste resultante de atividades de vôo em aeronaves militares, salto em paraquedas, imersão a bordo de submarinos e mergulho com escafandro ou com apar~lho (Lei n2 5.787/72,
art. )));
v) os rendimentos de oo nã r í.c aç S e.e e outros interesses,
distribuídcs sob a forma de reinvestimento ou valorização de qu.2,
tas pelas sociedades de investimento que tenham por

objeto ex-

clusivo a aplicação de seu capital em carteira diversificada de
títulos ou valores mobiliários e pelos fundos' em condomínio 1'e-
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feridos nos artigos 49 e 50 da Lei n2 4.728/65 (Decreto-lei

nQ

1.3)8/74, art. 11);
x) os juros dos depósitos do Fundo de Garantia

do Tem_

po de Serviço (Lei n2 5.107/66.art. 28, § único, renumerado pe_
lo Decreto_lei nº 20/66. art. 22);

z) os lucros auferidos na alienação

eventual

de

imó_

veis, inclusive cessão dos respectivos direitos, e de ações

e

quotas de capital.

§ 12 _ A parte variável dos subsídios percebidos em de_
corrência do exercício do mandato de representação

popular fe-

deral será considerada como diárias recebidas dos cofres públi_
cos (Lei n2 5.279/67. art. 22).

§ 22 _ Também não entrarão no cômputo do rendimento
to os rendimentos decorrentes do resgate

~o

br~

adicional do impos_

to de renda arrecadado em conformidade com o artigo 22 do
to-lei ng 62/66 (Decreto_lei ng 1.J49/74, arts. 2g e 7

Decr~

g ) .

§ Jg - Na extinção das soci~dades que houverem realiza_
do a amortização de suas ações, não constituirão rendimento tri
butável as quantias atribuídas às ações amortizadas, até a
i~
portância do respectivo valor nominal (Lei n g 2.862/56, art.26,

§ único).
CAP!TULO 11
DA CLASSIFICAÇÃO DOSRENDIMENTOS

SEÇÃO I
DISPOSIÇOES

GERAIS

Art. 2J - Para os fins de declaração, os rendimentos s~
rão classificados em oito céd~las que se coordenam e denominam
pelas primeiras letras do alfabeto (Decreto-lei n 2 5.844/43, aE
tigo 22, e Lei n2 154/47, art. 12).
Parágrafo único _ Os rendimentos recebidos no exterior
por pessoa f{sica residente ou domiciliada no yaís,transferidos
ou não para o Brasil, ainda que decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior, serão
para fins de pagamento do imposto, nas cédulas

c1assifi~ados,

correspondentes

à sua natureza, conforme a sistemática em vigor para os rendi
mentos recebidos no País (Decreto-lei n2 1.380/74, art. 12).

A TOS

DO PODER

255

EXECUTIVO

~

Art. 24 - Serão classificados como aluguéis ou
~ nas cédulas onde couberem, .t ode s

as espécies de r-e nd t men

c;

tos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens
e direitos r-e r'e r-Lcto s nos arts. JJ e 40,

tais como (Lei n s 4.306/

64, art. 23):
a) as importâncias recebidas periodicamente ou não, fi
xas ou variáveis, e as percentagens, participações ou
b) os juros, comissões, corretagens, impostos,

.i n t.e r-e s ;

taxas e

remuneração do tra~alho assalariado e autônomo ou profissional,
pagos a terceiros por conta do locador do bem ou

do cedente dos

direitos;
c) as luvas, prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador ou cedente do direito,
pelo
contrato celebrado;
d) as benfeitorias e quaisquer

melhoramentos

dos no bem locado e as despesas para preservação

dos

realiz~

direitos

cedidos, se, de acordo com o contrato, fizerem parte da compen_
sação pelo uso do bem ou direito;
e) a indenização pela rescisão ou. término antecipado do
contrato.

§ 12 - O preço de compra de
de

move~s

ou benfeitorias, ou

qualquer outro bem do locador ou cedente, integrará o

alu-

guel ou royalty, quando constituir compensação pela anuência do
locador ou cedente à celebração do contrato (Lei n s l~.506/6.';.,aE.
tigo 2), § 1 2).

§

2~

- Não constituiroyalty o pagamento

do

custo de

ma qu a na , e9-uipamento ou instrumento pa.tenteado (Lei n s 4.506/64,
art. 2), § 2 2).

§ J2 - Salvo na hipótese da alínea.!i, as benfeitorias ou
melhoriaS feitas pelo locatário não constituem aluguel

para

locador, e para o locatário 'constituirão aplicação

capital

de

o

que poderá ser depreciado no prazo de vida útil do bem , ou amo.!:,
tizado na prazo do contrato, se este for inferior ao da vida
til do bem (Lei n2

ú-

4.506/64, art. 2), § J2).

§ 42 _ Se o contrato de locação assegurar opção de

co~

pra ao locatário e previr a compensação de aluguéis com o preço
de aquisição do bem, não serão classificados como

aluguéis

os
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p a r t e deles, que constituem prestação do preço

(ie aqIJisi~~o (I.ci li! '1.506/64, art. 23, § 4!).
SEÇÃO 11
DOS RENDIMENTOS DA

C~DULA

A

Art. 25 - Na cédula Ajserão classificados os juros fiXQS

ou variáveis, deságios, anuidades e quaisquer

de apólices,

bonificações

títulos ou obrigações nominativas, nominativas en-

dossáveis ou ao portador, quando este se

id~ntificar,

emitidas

por pessoas jurídicas brasileiras de direito público, ressalvado o disposto no § t s do art.

328 (Lei 'n! 1~.506/6/~, art. 20, I,

Lei nº 4.862/65, art. 25, §lº, e Decreto_lei nº 100/67, art.2º).

§ lº - O disposto neste artigo não se aplica
prêmios, bonificações ou anuidades de títulos da dívida

a

juros,
públi-

ca t'e de r-é L, .. estadual ou municipal, qu a gozarem de isenção do iE!
posto, expressamente assegurada ou concedida por lei federal
(Lei

n

s 4.506/611, art. 20, § i e ).

§ 2º _ Para os efeitos deste artigo consideram-se os

d~

ságios como percebidos no ano da liquidação, excluída da tributação a diforença de tipo igualou inferior a
to)

5i

(cinco por cen

(Decreto-lei n! 100/67, art. 2º).
§ 3º - Os

juros de títulos da dívida públíca, quando o

contribuinte houver optado por incluí-los em sua declaração,

s~

rão COllsiderados (Decreto-lei nº 1.338/74, art. 12, 111 e IV):
a} como rendimentos não tributáveis, até o montante eLo
bal de CrS· 1.500,00 (um mil e quinhentos cruzeiros) em cada ano;

b) como rendimento sujeito à incidência do í.rnpo s t oçquqj.
quer parcela que exceder o limite aludido na alínea ~;
c) como rendimentos não tribu~áv~is, os juros de Títulos da Dívida Agrária.

SEÇÃO III
DOS RENDIMENTOS DA CEDULA B
Art. 26 - Na cédula B serão classificados como juros os
s e g u Ln t o s rendimentos (Lei n s 4.506/6h, art. 20):
a}

juros fixos ou var~ave~s,

deságios,

anuidades

e

quaisquer bonificações de letras de câ~bio, obrigações e outros
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títulos do crédito nominativos, nominativos efidossáveis,

ou

ao

portador, quando este se identificar, emitidos por pes~oas juri
dicas de direito privado, nacionais ou estrangeiras, ou por

pe~

soa jurídica estrangeira de direito público, excetuados os

dos

títulos de que trata o artigo 326 e ressalvado o disposto
19 ~o art. 328 (Lei n
art. 53, §§ 42 e 8 2);

g

4.506/64, art. 20, II,e Lei

n g

no

§

4.728/65,

b) juros de depósitos em dinheiro, a.prazo ou à vista,
para qualquer fim,

seja qual for o depositário;

c) juros fixos ou variáveis, de empréstimos

civis

comerciais, garantidos ou não, seja qual for a natureza do

ou
bem

emprestado e a forma do contrato ou título;
d ]

juros de cauções, fianças ou depósitos em

e-arantia

de contratos, obrigações ou exercício de profissões, cargos, fUE
ções ou empregos públicos ou privados;
e) saldo do balanço de juros em contas-correntes llIanti
das com o mesma devedor ou depositário;
f)

juros resultantes da alienação de bens

e

direitos,

quando o adquirente. ficar a dever parte ou a totalidade do preço;
'g) juros compensatprios ou moratórios de qualquer nat~
reza, inclusive os que resultarem de sentença, salvo os de
tratam os artigos 31) § 2

g ,

que

e 40, paráerafo único;

h) lucros nas operações de report e swap;
i) importâncias recebidas pelo credor nos

contrato~-

financiamento ou abertura de crédito, a título de reserva
fundos mutuados, enquanto não são Sacados, ou a título de

de

dos
cOmi~

são ou juros .mínimos em contas-correntes;
j) importâncias recebidas pelo credor Como indenização
ou compensação pela liquidação antecipada de empréstimo;

1') juros fixos até 12,% (doze por cento) ao ano, auf'er.i
dos pelos titulares do capital social das cooperativas.

§ 19 -

Os

juros e dividendos de Caderneta

de

Poupança

serão declarados (Decreto_lei n g 1.338/74, art. 12, V):
a) como rendimentos não tributáveis, até o montante e1.2.
bal de Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhento~ cru:r.eiros)
ano;

em

cada
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parcel~

b) como rendim8nto5 tributáveis, qualquer
exceder o limite da alínea

~

que

supra,

§ 22 _ Os juros das letras .imobiliárias emitidas até 22
de julho de 197h, adquiridas voluntariamente, nominativas ou ao
portador identificado, serão incluídos nesta cédula, pelo total,
quando excederem os percentuais a seguir indicados,

calculados

sobre o valor do título corrigido monetariamente (Decreto-lei n2

1.145/70, art. 22, Decreto-lei nº 1.188/71, art. 22, e Decreta-

lei nº 1.338/74, art. "62. § 32):
I - ano-base 1974 - 6% (seis por cento);
5% (cinco por cento); e

11 - ano-base 1975 -

111 _ ano-base 1976 - 4% (quatro por cento).
Art,

27 -

Serão também. classificados na cédula B:

a) as dotações, bonificaçoes, anuidades e quaisquer o~
tros lucros que ultrapassarem à importância da ap6lice de segu_

r-o (Decreto-lei n s 5.844/43, art. 42, § 52, a);
b) a diferença a maior entre os valores de emissão

ou

aquisição e os de reembolso ou resgate das ações (Decreto-lei nv
5.844/43, art. 42,

§ 52, b };

c) os lucros nas operaçoes de desconto (Decreto-lei n2
5.844/43, art. 42,

§ 52, c);

d) os juros recebidos de letras imobiliárias,

subscri-

tas voluntariamente, nom na t t va s ou ao portador identificado
í

qUE<

t.enham sido abatidos da renda hruta,

se esses títulos tivt?_

rem sido alienados antes de decorridos 2 (dois) anos da data da
aquisição.
Art. 28 -

Os

juros, quando dissimulados

no

contrato,

serão f Lx a d os pela autoridade lançadora, observadas a taxa usual
e

a natureza do título ou co n t r-a t.o

tigo 42,

mos,
qlj(,'

(Decreto-lei n'2 5.844/43, 81:

§ 12).

o credor c e x a i
í

os p e r-ce L'i d c s

Árt.

)0- -

«e

fazê-ir) cu de, .t e r-a r- Juros

(De c r-e r o-cLc.; nS

:;'.844-/,.. ),

art.

menores
4'2,

S

Os rendimcntc~ do~ títulos adquiridos

dua s época" de vo ncí.me n c c s de

dor pacar ao vendedor os juro,;

.j

ur-o , ,

do

22).
entre

com a condição de o compr~

1'~5p~~tiv05 at~

a data da

~enda,
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serão computados proporcionalmente no rendimento bruto de ambos
(Decreto-lei nº 5.844/43, art. 4º, § 6º).

SEÇÃO IV
DOS RENDIMENTOS DA CtDULA C
Art. "31 - Serão classificados na cédula C,

como rendi-

mento do trabalho assalariado, todas as espécies de remuneração
por trabalhos
gos e funções,

9U

serviços prestados no exercicio de

empregos,c~

e, também, quaisquer proventos ou vantagens

pa-

gos sob qualquer titulo e forma contratual, pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais,pelas entidades autárquicas, paraestatais e de econpmia mista. pelas firmas e sociedades ou por particulares, tais como (Lei nº 2.354/54, art. 10, e
Lei nº 4.506/64, art. l6}:
a) salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas,
vantagens, subsidios, honorários, diárias de comparecimento;
b) adicionais, extraordinários, suplementações, abonos,
bonificações, gorjetas;
c) gratificações, inclusive 13º salário, participações,
interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes

em muLtas ou

receitas;
d) comissões e corretagens;
e) ajudas de custo, diárias e outras vantagens por vl~
gens ou transferências de local de trabalho, exceto quando pagas
pelos cofres públicos (Decreto_lei nº 1.089/70, art. 4º);
f) pagamento de despesas pessoais do

assalariado, as-

sim entendidas aquelas cuja dedução ou abatimento alei não aut2
riza na determinação da renda líquida;
g) aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e pago pelo empregador a terceiros, ou a diferença entre o aluguel que o
empregador paga pela locação do prédio e o que cobra a menos do
empregado pela respectiva sublocação;
h) pagamento ou reembolso do imposto ou

contribuições

que a lei prevê como encargo do assalariado;
i) prêmio de seguro individual de vida do empregado p~
go pelo empregador, quando o empregado é o beneficiário do
ro, ou indica o beneficiário deste;

seg~
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.i ) v o r-La s , dotações ou auxílios. para representações ou
<;(1"';

1.", i [)

(,~i:í.<J

ou

de despesas necessárias p a r-a o exercício de cargo.

fun-

eltlprcl';o;

1) pcn,.;ões,
meios-soldos,
emprcG~dor,

civis ou lIIiJitares,

de

qualquer natureza,

e quaisquer outros proventos recebidos

de

antigo
entid~

de institutos, caixas de aposentadoria ou de

des g ove r-namon ca í.s ,

em virtude de empregos.

exercidos no passado,

cargos.

ou

funções

..

excluídas. as correspondentes aos mutilados

'

de guerra ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira.

§ lI! - Serão também classificados na Cédula C:
I
TO

_ as importâncias efetivamente percebidas em dinhei-

a título de alimentos ou pensões em face das normas do Direi

to de Pam.Lj La e em cumprimento de acrrdo ou decisão judicial, i,!!
c1usive alimentos provisionais ou provisórios (Decreto-lei núm.2.
1'0

1.301/7), arts.
11 -

3g e 4g

) ;

as remunerações relativas à prestação

de

serviços

pelos (Decreto-lei n2 5.844/4). art. 52, § 12):
a) caáxciros-viajantes, com vinculo empregatício;

c ) conselheiros

f'ds c a Ls e de administração,

quando de-

correntes·de obrigação contratual ou estatutária e tiverem sido
pagas ou creditadas no ano-base (Decreto-lei n2 1.351/74,

art.

2 2) ;

c) diretores ou administradores de sociedades anônimas,
c í.v t.s ou de qualquer espécie, quando decorrentes

de

obrigação

contratual ou estatutária e tiverem sido pagas ou creditadas no
ano-base (Decreto-lei n2 1.351/74, art. 22);

e)

titulares de empresa individual

ou

sócios de qual-

quer espécie de sociedade, quando tais remunerações forem rcpr2
sentadas por importência mensal fixa, paga ou creditada
base (Decreto-lei 112

IlO

ano-

1.351/74, art. 2 g , § 12);

e) trabalhadores que prestem serviços a diversas empr.2.
sas. agrupados ou não em sindicato,

inclusive estivadores,

ferentes e assemelhados (Lei n2 3.807/60, art. 42, c,
dação dada pelo art. 12 da Lei n2 5.890/7).

com

cona rE-

e Lei n s 4.357/6Il,

artigp 111.);

lrr -

10% (dez por cento) da receita bruta no ano-base p~

r-a o titular de .rír-ua individual, e pa'r-a cada um dos s ó c í.o e g e-.
c

Aros

DO

PODER

261

EXECUTIVO

rentes das sociedades por quotas de r-e s po n s a b Ld d.ad e limi t.ada ou
ã

em nome coletivo, no caso de opção na forma daal:i:nea.s

do § 12

do art. 226 (Decreto-lei n s 1.350/74, art. 82, I).

§ 22 _ Serão também classificados

como

rendimentos de

trabalho assalariado os juros de mora e quaisquer:- outras indeni
zações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei n2

4.506/64, art. 16, § único).

§ 32 - Para os efeitos do disposto nos parágrafos ant2
riores, equipara-se a diretor de sociedade anônima o r-e pr-e s e n t.ajj
te no Brasil de firmas ou sociedades estrangeiras autorizadas a
funcionar no terri tório nacional (Lei

n

s 3.470/58, art. 115).

Os rendimentos de que tratam as al{ncas .s deste
aryigo e

~,

.s e

~

do inciso 11 do parágrafo primeiro abrangem as

qu';"nti.as excedentes aos limites fixados nos arts. 179,180 e 183
(Decreto-lei n!" 1.351/74, art. 2!, § 22).

§ 52 - Será

Lric Lu Ld a

na Cédula C

a

quarta p a r-t e do re!!.

dimento bruto percebido na forma do art. 316, em dô Le r n o r-t e-cemg
ricano (Decreto-lei

n

s 1.380/74, art. 82, § 22).

§ 62 - Para os fins do parágrafo anterior,

os valores

em dólares norte-americanos serão registrados em cruzeiros na d2
claração de rendimentos, depois de feita a conversão à taxa média do dólar fiscal no ano-base da declaração

(Decreto-lei

n!

1.380/74, art. 82, § 3!i).
SEÇÃO

V

DOS RENDIMENTOS DA CtDULA D
Art. 32 - Na cédula D ~eri;l.o classificados os rendimentos do trabalho não compreendidos na cédula anterior, tais
c2
mo:
a) honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário,

professor,

economista, contador,

escultor e

jornalista, pintor, escritor,

de outras que lhes possam ser assemelhadas (DecretQ~lei
5.8 1-1-4/43, art. 62, à, e Lei n2 4. 118 0 / 6 4 , art. 32);

b) proventos de profissões, ocupações

e

número

prestação de

serviços nio comerciais (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 62, b);
c) i-emunc r-e çãc dos agentes, representantes e outras pes
tomando parte em atos de 00-

soas sem vínculo empregatício que,
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todavia, por conta própria

(Decreto-

lei n2 5.844/43, art. 62, c);
d} emolumentos e custas dos serventU:ários
-c omo

da Justiça,

tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não

forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos (Decret2
lei n2 5.844/43, art. 62, d);
e) corretagens e comissões dos corretores,

"leiloeiros

e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-lei n s 5.844/
43, art. 62, e);
f) lucros da exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer que seja a natureza, quer
se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraplenagem, construções de alvenaria e outras

cong~neres,

viços de utilidade pública, tanto de estudos como

quer
de

se~

de

constru-

ções (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 6º, f);
g) direitos autorais de obras art{sticas,

didáticas,

cient{ficas, urban{sticas, projetos técnicos de construção,in~
talações ou equipamentos, salvo quando não explorados diretameQ
te pelo autor ou criador do qem ou obra, hipótese em que os reQ
dimentos serão classificados na cédula H (Lei nº 4.480/64,art.
32, e Lei n2 4.506/64, art. 22, d).

SEÇÃO

VI

DOS RENDIMENTOS DA CÉDULA E

Art. 33 - Na cédula E serão classificados,
guéis,

o~

como

alu-

rendimentos de qualquer espécie oriundos da ocupação,

uso ou exploração de bens corpóreos, tais como (Lei n e 4.5°6/64,
art. 21):
a) aforamento, locação ou sublocação,
subarrendamento, direito de uso ou passagem
~crescidos

arrendamento ou

de terrenos,

seus

e benfeitorias, inclusive construções de qualquer

n~

tureza;
b ] locação ou sublocação, arrendamento ou s ub a r-r-e ncíamejj
to de pastos naturais ou artificiais, ou campos de invernada;
c) direito de uso ou aproveitamento de águas privadas,
ou da força hidráulica;
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d) direito de uso ou exploração de pel{culas

cinemat2

gráficas;
e) direito de uso ou exploração de outros bens móveis,
de qualquer natureza;
f) direito de exploração de conjuntos industriais.
Pârágrafo ~nico - Será também classificado na cédula E
o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu
uso gratuitamente (Decreto-lei nº 5.844/4), art. 7º,

parágrafo

único).
SEÇÃO

VII

DOS RENDIMENTOS DA CtDULA F

Art. 34 - Na cédula F serão classificados os seguintes
rendimentos .d í.s t r-Lbu Ldo s pelas pessoas jur{dicas ou pelas empr.,2.
sas individuais:
a) os lucros, computando-se o lucra presumido ou o arbitrado, quando não for apurado o real, inclusive nos casos

pr~

vistos nos artigos 108 e 109 (Decreto-lei nº 5.844/4), art. 8º,
a, Lei nº 154/47, art. lº, e Lei nº 4.506/64, art. 29, § 2º);
b) as retiradas não escrituradas em despesas gerais ou
contas subsidiárias e as que, mesmo escrituradas neS$as contas,
não corresponderem a remuneração de serviços prestados às firmas
ou sociedades (Decreto_lei nº 5.844/4), art. 8º, b);
c) os dividendos e quaisquer bonificações atribuídas a
ações nominativas, nominativas endossáveis e ao portador, quando este se identificar, nos casos de não opção pela

tributação

exclusiva na fonte, observado o disposto no § 3º deste artigo e
no artigo )5 (Decreto_lei nº 5.844/43; art~

, c, Lei n e 4.154/

62, art. 3º, § 4º, Lei nº 4.728/65, art. 32, e Decreto-lei
r-o 427/69, art. 1º);
d) como lucro automaticamente distribuído,
nalmente à participação de cada sócio no caso de

núm~

proporcio-

sociedade, ou

integralmente, em caso de empresa individual, 10% (dez por cento) da receita bruta das pessoas jurídicas de que trataa alínea
~ do § 1º do art.

226 (Decreto-lei nº ~.)50/74, art. Sº, lI);

e) o valor das ações novas, quotas ou quinhões de cap~
tal e os interesses superior8s aos lucros e dividendos, ressal-
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vadas as hipóteses previstas no art.
80S

nO::>

(Decreto-lei nO::>

5.81~414J.

art.

37.

incisos I e 111, nos C,2.

82. d , incisos I

e

lI,

e Lei

154/47. art. 12);
I

-

de utilização de quaisquer

~undos,

inclusive os de

amortização, de depreciação e de reavaliação do ativo;
11 _ de aumento de capital,

com recursos tirados de

quai~

quer fundos;

f)

o valor' das ações novas.

quotas ou quinhões de capi:,

tal 'recebidos, com isenç~o, em decorrência da. capitalização

de

reservas ou lucros em suspenso, nos casos de redução de capital
ou extinção da pessoa jurídic~previstos no artigo 237 (Dec~et2

lei n~ 1.109/79. art. 3º. §§ Jº e 42);
s )

o valor do resgate de partes beneficiárias ou de fUQ

dador e de outros títulos semelhantes, bem como os interesses e
quaisquer outros rendimentos desses t:Ítu1os, quer sejam

nomin2:.

tivos ou -a o portador, quando este se identificar (Decreto-lei n!!5.844/43. art. 8!!, c, e Lei n2

4.154/62, art.

3!!, § 4!!);

h) as vantagens auferidas pelos titulares

e

sócios de

firmas ou sociedades. com a valorização do ativo destas, exceto
nos casos previstos no art.

37 (Decreto-lei n!! 5.844/43, artigo

8!!, d, 111, acrescentado pela Lei n!! 154/47, art. 1!!);
i) a s gratificações ou participações no resultado atri
buídas aos dirigentes ou administradores de pessoa jurídica (Lei
n!! 4.506/64, art. 45, § )!!);
j) os lucros ou dividendos distribuídos di6farçadamente, nos termos do disposto nos arts. 2)) e 2)4 (Le1 n!! 4.506/64,
art. 72);
1) a quantia excedente de Cr$ 2.500,00 (dois mil e qui
nhen t o s cruzeiros )de rendimentos auferidos em dinheiro, dos fu!!
dos em condomínio referidos nos arts. 49 c 50 daLei n e ~.728/65
e das sociedades de investimentos que tenham por objeto exclusi
vo a aplicação de seu capital em carteira diversificada de tít~
los ou valores mobiliários, quando o contribuinte houver optado
por inclu:Í-1a como rendimento tributável
to-lei n2 1.))8/74, art. 12, 11).

na

declaração (Decre-

§ 12 _ Considera-se distribuição de rendimentos tributáveis a utilização de fundos ou lucros, sem redução do capi tal,
na amortização de ações nominativas, nominativas endossáveis ou
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'ao portador identificado (Lei n s 2.862/56" 'art. 26,

Lei número

4.154/62, art. 3~, § 4~, e Lei n~ 4.72?í65, art. 32).

§

2~

- Consideram_se como lucros pagos

ou

creditados

aos titulares ou sócios de empresas individuais e sociedades,
ra os efeitos do disposto neste artigo, as importâncias

Pj!,

declar~

das como pagas ou creditadas nas condições previstas n? art. 1-84
(Lei n~ ).470/58, art. 2 g

§ 3g

,

§

2~).

Os dividendos e bonificações em dinheiro distri

-

buídos por sociedades anônimas de capital aberto, quando tributados na forma

t

nu t cada na alínea

~

do art. 333,. terão o seguin

te tratam~nto llI' .J!:~'l.i.'lração de rendimentos do beneficiário,
este co ns í.de r-ar- re r e i-a d o imposto como antecipação
ri s

se

(Decreto-lei

1.338/74, art. 9~, §§ I!!, 2!!, 3!! e 4!!, art. 10 e az-t , 12, I):
I

- .ee r-âo , à opção do be ne í'Lc í.é r í.o , classificados como

não tributáveis. ou incluídos nesta cédula:
a) as quantias percebidas até o iimite de Cr$ 4.000,00.
(quatro mil cruzeiros) anuais;
b) as quantias efetivamente reaplicadas, no mesmo

ano

de seu recebimento, na subscrição de ações da mesma ou de qualquer o1!l.tra sociedade anônima de capital aberto;
11 -

serão incluídas nesta cédula as ,quantias

derem à soma das importâncias referidas nas alíneas

i

que

exc~

e ~ do in

ciso anterior.
Art. 35

O imposto retido na fonte sobre os rendimen-

tos de que trata o parágrafo terceiro do artigo anterior

será

considerado como antecipação do que for devido na declaração (D!::,
ereto-lei n s 1.))8/74, art. 9~, § Jº,e art. 12, parágrafo único):
a) pelo

efetivo

valor,

o

correspondente

às quantias

classificadas como não tributáveis;
b) por duas vezes e meia o seu valor, o correspondente
aos rendimentos incluídos

nesta

cédula, e x co t o

se

a sociedade

que houver distribuído os rendimentos tributados gozar de isenção, ou estiver sujeita ao pagam0nto do imposto sobre

seus

l~

cros a alíquotas reduzidas ou especiais, caso em que se aplicará o disposto na alínea ~ acima.
Art. 36 - Somente serão computados na cédula F da decli!:,
ração do titular da empresa individual, equiparada a pessoa jurídica, os lucros que lhe tenham sido creditados

ou pagos, re~

266

ATOS

DO

PODER

salvado o disposto' nos artigos 34,

único (Lei n2 4.506/64, art. 29,

EXECUTIVO

a j.Ene a 2,.

e 108,

parágrafo

§ 22, e Decreto-lei

n2

1.350/

74, art. 82, 11).
Art.

37

- "l\'ão se incluem na cédula F

da

declaração da

pessoa física:
I

-

os valores decorrentes de aumentos de capital

me-

diante:

a) incorporação de reservas ou lucros suspensos, suje~

t.o s à

t r-d.b u t.a ç

alínea

1. do

á

o em

poder das pessoas

jurídicas, inclusive as da

art. 223, e as decorrentes dos lucros

na

alienação

de imóveis de que tratam a alínea ~ e §§ 31, 32 e

JJ.

desse me~

"]0 artigo (Lei n'" 4.862/65. art. 49. Decreto-lei n a 1.109/70, aE.
tigo )2. §§ 12 e 22, '8 De c r-c t o Le a n s 1.260/73, art. 42);
c

b} incorporação da importância correspondente à manu t ep

ção do capital de giro próprio, de que trata o art. 254 (Decre~o-lei ng

1.338/74, art. 15, § 42);
c) incorporação da quantia referente à correção monetá

ria do ativo imobilizado, efetuada nos limites dos coeficientes
fixados pela Secretaria de Planejam~nto da Presidência da República (Lei n2

3.470/58, art. 57, § 18, e Lei ng 4.357/64, arti-

go J s ) ;
d) incorporação da diferença decorrente da atualização
contábil de que tratam o art. 583, § 32, e o art. 250 (Decretolei n2 756/69, art. 25, e Decreto-lei ng 1.370/74, art. 2 g,
§§

zs e

32);
e) incorporação das reservas formadas

com

exaustão nos termos dos §§ 62 e 92 do art. 197
1.096/70, art. 12, §§ 62 e 7 g);
II -

a quota

de

(Decreto_lei ng

os dividendos e bonificações em dinheiro, cujos

b~

neficiários tenham optado pela tributação exclusivamente na fon
te (Decreto-lei ng 401/68, art. 13, e Decreto_lei n2 427/69, a~
tigo 12);
III -

as aÇões novas, quotas ou quinhões de capital, re-

cebidos em" decorrência de fusão, incorporação

ou outras formas

de combinação ou associação de sociedades seguradoras ou de empresas cujas atividades tenham sido consideradas

de

interesse

para a economia nacional, na forma dos De c r-e t o s c-Le s n s e , 1.115,
ã

de 24 de julho de 1970, 1.182, de 16 de julho de 1971, 1.186, de
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27 de agosto de 1971, 1.253, de 29

de

267

dezembro de 1972, 1.280,

de 6 de julho de 1973, 1.298, de 26 de dezembro de 1973, 1.300,
de 28 de dezembro de 1973, 1.346, de 25 de setembro de

1974, e

1.391, de 19 de fevereiro de 1975;
IV - os lucros recebidos

de

empresas individuais

e de

sociedades por quotas ou em nome coletivo pelos seus

titulares

ou sócios, no caso de opção pela tributação ex c Lu.a I v a

na

fonte

de que trata o art. 337 (Decreto-lei nº 1.351/74, art. 3º, Decr~
to_lei n2 1.380/74, art. 92, Decreto-lei n2 1.381/74,

art.

92,

§ 82, e Decreto-lei nº 1.382/74, art. 22);

v - o valor das ações novas, quotas e quinhões de oapi
.tal-, recebidos em decorrência da capitalização do valor da red:!:!;
ção ou isenção do imposto, a título de incentivo fiscal concedi
do a empreendimentos relativos ao desenvolvimento do

Nordeste,

da Amazônia, da Pesca e do Turismo, na forma do disposto nos aE
tigos 283 e 297 (Lei nº 5.508/68, arts. 35 e 36, Decreto_lei n 2
756/69, art. 24, § 4º, Decreto-lei n2 221/67, art. 80, § 4º, D~
ereto-lei n2 1.217/72, art. 12, e Decreto-lei nº 1.191/71, arti
go 92).

SEÇÃO VIII
DOS RENDIMENTOS

DA CtDULA G

Art. 38 - Na cédula G serão classificados os rendimentos líquidos obtidos (Decreto-lei nº 902/69, art. 12):
a) da exploração agr~cola ou pastoril;
b) da exploração das indústrias

extrativas vegetal

e

animal;
c) da transformação dos produtos agrícolas e pecuários,
quando feita pelo próprio agricultor 'Ou criador, com ma téria-pri
ma da propriedade explorada;
d) da exploração da apicultura, avicultura, sericicultura, piscicultura e outras, de pequenos animais.

§ 12 - O rendimento líquido desta cédula será

determi

nado em conformidade com o disposto nos arts. 54 a 65.

§ 22 - Os arrendatários e os parceiros

na

agrícola ou pastoril e na das indústrias extrativas

exploração
vegetal

e

ATOS
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animal, comprovada a parceria mediante contrato escrito,
tributados separadamente, na proporção do que a cada

s e r-âo

um couber

dos rendimentos (D~creto-lei n~ 5.844/43. art. 59, eDecreto-lei
n s 902/69. a,:rt •. 2~).

SEÇÃO

IX

ijOS RENDIMENTOS DA CtDULA H

Art. 39 - Na cédula H serão classificados os rendimentos de capital ou do trabalho não compreendidos nas

cédulas an

teriores. inclusive (Lei n~ 4.q69/62, art. 52):
a) os percebidos de sociedade~. em conta

de participa-

ção (Lei n!! 154/47, art. 12);
b) os lucros do comércio e da indústria, auferidos por
todo aquele que não exercer, habitualmente, a profissão

decome~

ciante ou' industrial (Lei n~ 154/47, art. 12, § 2~);
c) as quantias correspondentes ao acréscimo do patrim~
nio da pessoa f!sica. quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis na declaração,.porrendimentos não
tributáveis ou por rendimentos tributados exclusivamente na fon
te (Lei n!! 4.069/62, art. 52);
d),as quantias correspondentes aos lucros l!quidos que
decorrerem da cessão de direitos quaisquer, ressalvado o
to no artigo 22, al{nea Z

dispG~

(Lei n!! 154/47. art. 12, § 22. e De-

cTeto-lei n!! 94/66, art. 2~);
e)

os

rendimentos arbitrados com base na renda presumi

da. através,da utilização dos sinais ex!eriores

de

riqueza que

evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contribuinte (Lei
n!! 4.729/65, art. 9º);
r) os rendimentos auferidos pelos garimpeir03 matriculados nos termos do art. 74 do Decreto-lei n e 227, de 28 de fev!:,
reiro de 1967, na venda a empresas legalmente habi.li t.ade e , de m!:,
tais p.r-ecd o s o e ç.ip e d'r-a s preciosas e semipreciosas por eles extrai
dos, observado o disposto no parágrafo único (Decreto-lei número 1.37U/74, art. lº e §§ lº e iº);
g) as quantias correspondentes aos abatimentos previst.c s no artigo 14 da Lei n s 4.357, de 16 de julho de 1964, no aI
tigo 56, inciso I, da Lei nº 4.72,8, de 14 de julho de 1965, e no
artigo 28, § 1º, da Lei nº 4.862, de 29 de novembro de 1965. se
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o contribuinte tiver alienado os títulos ali especificados, anindi~

tes de decorridos 2 (dois) anos, contados da data de sua
ponibilidade Ou custódia.
Parágrafo

un~co

- A prova de origem dos rendimentos de

qv e trata a alínea! deste artigo far-se_á com base

na via

nota fiscal de aquisição destinada ao garimpeiro pela

da

empresa

compradora (Decreto-lei n2 1.370/74, art. 12, § 22).
Art. 40 - Serão também classificados na cédula H, como
.rovalties, os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
f r-u Lç ji o , e.xp Lo r-aç E-, de direitos, tais como (Lei n 2 !+.506/64, ax
t:i.go 22):
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas
de fabricação e de marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando perc2
bidos pelo autor ou criador do bem ou obra, cabendo, neste últi
mo caso, a inclusão "dos aludidos rendimentos na cédula D.
Parágrafo único - Os juros de mora e quaisquer
compensaçõe:5 pelo atraso no pagamento dos rovalties

outras

acompanha-

rão a classilicação destes (Lei n2 4.506/64, art. 22, pará8rafo
único) •
Art. 41 - Será também Lric Lu Ldo na cédula H o produto da
alienação, a qualquer título, de marcas de indústria

e

de

co-

mércio, e de patentes de invenção, processos ou fórmulas d'e fabrh:ação (Lei n2 3.470/58, art. 75. e Le Ln s 4.506/6!1. art. 22, c).

CAP1TULO rrr
DAS DEDUÇOES CEDULARES

SEÇÃO r
DISPosrçOES GERAIS

Art. 42 - Poderão ser deduzidas,

em

cada

despesas r-e f a r-Ldas neste Capítulo, necessárias à

c du La ,
é

percepção

rendimentos, inclusive os impostos específicos relativos ao

as
dos
e_

xercício da·prolissão (Decreto-lei n2 5.844/43, art. lI, e ,Lei
n2 154/47. art. 22).

§ 12

~

As deduções permitidas serão as que correspon_

derem a despesas efetivamente pagas (Decreto-lei n2 5.844/43,a~
tigo i i , §12).
§ 22 _ As de'spesas deduzidas numa cédula não

o

serão

noutra (Decreto-lei n2 5.844/43, art. lI. § 22).
Art. 43 -, Todas as deduções estarão sujeitas a compr2
vação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto
_lei n2 5.844/43, art. 11, § 32).
§ 12 _ Se forem pedidas deduções

eX~geradas

em

rela-

ção ao rendimento bruto declarado, ou se tais deduções não
rem cabíveis, de acordo com.o disposto neste Capítulo,
ser glosadas sem audiência do contribuinte (Decreto_lei

10._

poderão
número

5.844/4J, art. 11, § 4').
§ 22

As deduções glosadas por falta de

comprovação

ou justilicação, exigidas na forma deste Regulamento, não pode_
rão ser restabelecidas depois que o ato se tornar

irrecorrível

na órbi ta administrativa (Decreto_lei n s 5-. &,44/43

_artigo

§

11,

5').
Art. 44 - As

ded~ções

de aluguel, comissões, correta_
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grati~icações,re~eridas

tulo, só serão admitidas quando

~orem

neste Capi

indicados os nomes e

dências das pessoas que os receberem, bem como
pagas (Decreto-lei n 2 5.844/43, art. 17).

as

~esi

ãmpcc-tiânc Le e

§ 12 _ A dedução de aluguéis ou royalties
se também, no que couber, à"s ccndã ç See estabelecidas

subordina_
nos

arti_

gos 176 e 177 (Lei n2 4.506/64, art. 71).

§ 22 _ Não são dedutíveis os aluguéis pagos pelas
soas
mo

.~isicas,

pelo uso de bens que não produzam rendimentos,

pe~

c~

o prédio de residência (Lei n2 4.506/64, art. 71, § único,

a).
SEÇÃO

II

DAS DEDUÇOES DA CÊDULA A

Art. 45 _ Na cédula A será permitida a dedução de
missõe~ e corretagens (Decreto-lei n2

SEÇJlO

co~

5.844/43, art. 12).

lI!

DAS DEDUÇOES DA CÊDULA B
Art. 46 _ Na çédula B será permitida a dedução de comissões e corretagens (Uecreto_lei n2 5.844/43, art. 13).

SEÇJla
DAS DEDUÇOES

IV
DA CÊDULA C

Art. 47 - Na cédula C s6 serão
tes deduções {Le

ã

~ermitidas

as

seguin-

n2 4.506/64. art. 18):

a) as contripuições para instituto~ e caixas de apo_
sentadoria e pensões ou para outros fu:<.dos "de t>enei"'icênéia;
b) a contribuição sindical e outras cóntr~b~ições para o sindicato"de representação da respectiva classe;
c) as contribuições para associações científicas e as
despesas com aquisição ou assinatura de livros, revistas e jornais necessários ao desempenho de função técnica;
d) as despesas com aquisição de instrumentos, utensílios e materiais necessários ao desempenho de seus cargos, f'un-

'2'7~
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ções, trabalhos ou serviços, quando por conta do empregado;
e) os gastos pessoais de passagens, alimentação e al2
jamento, bem como os de transporte de volumes e aluguel

de

lo-

cais destinados a mostruários, nos casos de viagens e estada f2
ra do local de residência:
I _ até o limite das importâncias recebidas
custeio desses gastos, quando pagos pelo empregador,

para

desde

o

que

suficientemente comprovados ou justificados;
11 _ efetivamente comprovados, quando correrem

por

conta do empregado, ressalvado o disposto no inciso seguinte;
111 _ independentemente de comprovação, até )0% (trill
ta por cento) do rendimento bruto, no caso de caixeiro-viajante,
quando correrem por conta deste;
f) as despesas pessoais de locomoção de servidores ou
ampregados que exerçam permanentemente as funções

externas

de

vendedor, propagandista, cobrador, fiscal, inspetor e semelhantes, que exijam constante locomoção, até 5% (cinco por cento)do
rendimento bruto, independentemente de comprovação, quando correrem por conta do empregado;
g) as diárias e ajudas de custo pagas

por

entidades

privadas, quando destinadas à indenização de gastos de viagem e
de instalação do contribuinte.e de sua família em localidade di
ferente daquela em q~~ residia;
h) as despesas e:fetivamente realizadas pelo contribu:iE
te para aquisição de uni:formes ou roupas esp.eciais, exigidos P2
lo trabalho ou serviço, quando não sejam fornecidos pelo empregador e desde que não ultrapassem:
I _ de 20% (vinte por cento) dos r~ndimentos brutos,
nos casos de cantores e artistas que
públicos;

re~resentem

em espetáculos

ou
11 - de 5% (cinco por cento) dos rendimentos

brutos,

nos demais c a s o sr
i) as diferenças de caixa e as perdas efetivamente P<a..
gas por tesoureiros ou por outros empregados que manipulem
res, desde que não cobertas por seguro ou por gratif.icação

val~

de

quebra de caixa, excluídas as resultantes de ação dolosa do empregado;
j) os encargos de juros e

~mortização

dos empréstimos
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contraídos pelo assalariado para pagar sua educação,
to ou

treinamen_

aper~eiçoamento;

1) as despesas com ação judicial necessária ao recebi
menta dos rendimentos, inclusive de advogados, se tiverem

sido

pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Parágra~o

único.

Em relação às pensões civis ou mili

tares, meios-soldos e quaisquer outros proventos recebidos

do

antigo empregador, ou de Ln s.t tutos de aposentadoria ou pensões,
ã

em virtude de empregos, cargos ou

~unções

exercidas no passado,

somente serão admitidas as deduções previstas nas alíneas

~

e

1

(Lei n2 4.506/64, art. l8,§ único).

SEÇÃO V
DAS DEDUÇOES DA C~DULA D
Art. 48 _ Na cédula D será p'.;:rmi tida a dedução das
pesas relacionadas com a atividade profissional, realizadas

de~

no

decurso do ano_base e necessárias à percepção do rendimento e à
manutenção da fonte produtora (Decreto-lei n2l.l98/7l,art. 32).
§ 12 _ As deduções de que trata este artigo serão

pe~

mitidas:
I - até o limite de 20% (vinte por cento) do rendimeg
to bruto, independentemente de discriminação ou de comprovação
das despesas;
11 - acima de 20% (vinte por cento) do rendimento br~
to, quando o contribuinte demonstrar a veracidade do total

dos

rendimentos e das deduções, mediante escrituração em livro Cai_
xa

~egistrado,

dentro do ano-cba s e , no 6rgão comp e t e n t e da Secr.2,

taria da Receita Federal de sua jurisdição.

§ 22 _ Poderão ser deduzidas as quotas razoáv-eis de d.2,
preciação, fixadas em relação ao valor da aquisição das

instal~

ções e a sua duração (Decreto_lei n2 1.198/71, art. 32).

§ J2 - Quando for utilizada, para o exercício da ati_
vidade, a casa alugada de moradia particular, será permitido

d~

duzir a quinta parte do aluguel, desde que não tenha sido plei_
teada

d~dução

de aluguel de im6vel destinado ao exercício da a_

tividade produtora do rendimento (Decreto-lei n s 1.'198/71, art.
1

º).
§ 42 _ A dedução ·de quotas-partes de lucros, bem como

de comissões, corretagens e honorários, declarados como pagos a
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terceiros, a título de participação, será permitida somentequ~
do indicada a operação que deu origem ao pagamento e individua_
lizádo o beneficiário da distribuição (Decreto-lei n!:! 1.198/71,
art. 3!:!).

§ 59 - A escrituração e os assentamentos do

co n ta-L;

buinte deverão ser corroborados com documentos idôneos, que fi_
carão em poder do contribuinte à disposição da fiscalização, ell
quanto não ocorrer a prescrição qü~nqüenal (Decreto_lei

1.198/71, art. 3 2 )

número

.

§ 69 _ Compete ao Ministro da Fazenda estabelecer li_
mites ~ condições diferentes para dedução das despesas a que ·se
referem este artigo e o artigo 49 (Decreto-lei nº 1.198/71,art.

32, § único).
Art. 49 - Quando o contribuinte auferir rendimento da
prestação de serviços de transporte de carga ou de

passageiros

em veículo de sua propriedade, será permitido deduzir, indepen_
dentemente de comprovação, como despesas necessárias ao exercí_
cio da atividade profissional, 60% (sessenta por cenec}

ou

40%

(quarenta por cento), respectivamente. sobre os rendimentos br~
tos declarados (De?reto_1ei

nº

SEÇÃO
DAS DEnUçOES

DAS

1.198/71, art. 32).

VI
CEDULAS E e H

Art. 50 _ Nas cédulas E e H, respectivamente, o bene_
ficiário dos aluguéis ou royalties

poderá deduzir (Lei

número

a) ~s impostos, taxas e emolumentos federais,

esta_

4.506/64, art. 24):
duais e municipais, que incidam sobre o bem ou direito que produzir o rendimento;
b) os foros e taxas de ocupação, nos casos de enfite~
se;
c) os juros sobre o saldo devedor do preço pago

pela

aquisição dos bens ou direitos que produzam os rendimentos;
d) os pr~mios de seguros dos bens que produzam os rell
dimentos;
e) as despesas de conservação do bem corpóreo;
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f) as despesas pagas ,para a cobrança ou recebimenm do
rendimento;
~r

condici2

nado, aquecimento e refrfgeração de água, ordenados de

zelador

g) as despesas de consumo de luz e força,
e

ascensorista, despesas

COla

a manutenção de elevadores e mate_

riais de limpeza e conservação, nos casos de prédios de aparta_
mentos, condomínio, vilas ou prédios em ruas-particulares,ou as
quotas_partes nestas despesas, quando for o caso;

h) o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado.
Parágrafo único. Em se tratando de aluguéis, as deduções constantes das

alíneas~

e

!

não poderão exceder, respecti_

vamente, de 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) do rendi
mento bruto declarado (Lei n~ 4.506/64, art. 24,§ 2~).
Art. 51. Na cédula H, além das deduções previstas

no,

artigo 50, será permitida a dedução de despesas relacionadas com
a atividpde profissional realizadas no decurso do ano-base e
cessáriasà percepção do rendimento e à manutenção da fonte

n~

pr~

dutora (Lei n~ 3.470/58, art. 14).
Parágrafo único _ Até o exercício financeiro de 1984,
até 90%
(noventa por cento) do rendimento de que trata a alínea f. do a~
tigo 39 (Decreto-lei n~ 1.370/74, art. l~).

inclusive, é permitida a dedução, sem comprovação, de

Art. 52 - As despesas a que se refere o artigo ante_
rior

só serão admitidas mediante comprovação, observado ,ainda,

o disposto no § 4~ do ar~,igo 48 (Lei n s 3.470/58, art. 14, par,!
grafo único).

CAP1TULO IV
DO RENDIMENTO L1QUIDO

SEÇÃO

I

DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 53 - Constitui rendimento líquido, em cada cédu_
la, a diferença entre o rendimento bruto e as deduções

cedula_

res (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 18).
Parágrafo único. Quando não for solicitada dedução ou
quando esta não tiver cabimento,

tomar-se_á como líquido o ren_

dimento bruto declarado (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 18, par~
grafo único).

SEÇÃO

11

DO RENDIMENTO L1QUIDO DA EXPLORAÇÃO AGR1COLA OU PASTORIL
E DAS INDtiSTRIAS EXTRATIVAS VEGETAL E ANIHAL

Art. 54 - O resultado da exploração das atividades enumeradas no artigo 38 será obtido por uma das seguintes formas
(Decreto-lei n2 902/69, art. 22),
I _ Estimado (forma A), quando a receita bruta
auferida no ano-base não ultrapassar a

c-s

total

226.200,00 (duzentos

e vinte e seis mil e duzentos cruzeiros) facultada a utilização
da forma

Bj

11 - EscrituraI (forma B), mediante escrituração rudi
mentar ou simplificada, desde que a receita bruta total do ano_
base seja superior ao limite do inciso anterior e não ultrapas_
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se a Cr$ 2.262.000,00 (dois milhões e duzentos e sessenta e dois
mil c rus e í.r-o eh
III _ Contábil (forma C), através de escrituração re_
gular, em livros devidamente registrados em órgãos da Secretaria
da Receita Federal, sendo obrigatória para os que tiverem recei
ta bruta total, no ano-base, superior a Cr$ 2.262.000,00

(dois

milhões e duzentos e sessenta e dois mil cruzeiros) e facultati
va aos que tiverem receita bruta inferior a esse limite.

§ 12 - A inobservância do disposto neste artigo impoL
tará em arbitramento do rendimento tributável com base nas nor_
mas fixadas pelo Ministro da Fazenda (Decreto_lei n2 902/69,art.
22, §§ 22 e ]2).

§ 22 _ A imputação, na cédula G, de rendimentos aufe_
ridos em outras atividades, diferentes das mencionadas no arti_
go )8, com o objetivo de desfrutar indevidamente
mais favorecida,

de

tributação

configura, para efeito de aplicação de penali_

dade, evidente intuito de fraude (Decreto_lei n2 1.]82/74, art.

5').
Art. 55 - O resultado estimado (forma A) será apurado
pelo contribuinte, abatendo da receita bruta do ano_base as

de~

pesas estimadas à vista dos elementos de que dispuser (Decreto_
lei n2 902/69, art. 32).
Art. 56 - Como incentivo às atividades rurais e

para

os efeitos da tributação, poderá ser reduzido o resultado apur~
do em montante equivalente a até 80,% (oitenta por_ cento) de seu
valor (Decreto_lei n2 902/69, art. 42).
Parágrafo único. A redução representativa do incenti_
vo será calculada em função do valor dos investimentos realiza_
dos durante o ano_base, na exploração da atividade rural, multi
plicando-se antes o valor específico de cada tipo de investimell
to pelo coeficiente a que se refere o artigo 58 (Decreto-lei n2
902/69, art~ 42, § 1 2).
Art. 57 - Considera_se investimento a aplicação de

r~

cursos financeiros, durante o ano-base, que visem ao desenvolvi
menta da atividade rural para a expansão da produção e melhoria
da produtividade e sejam realizados com (Decreta-lei n2 902/69,
art. 42, § 22):
I _ benfeitorias resultantes de construção,

instala_

ções, melhoramentos, culturas permanentes, essências florestais
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e pastagens artificiais;
11 - aquisição de tratores, implementas e

equipamen-

tos, máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários, utensílios e bens de duração superior a um ano e animais de

traba-

lho, de produção e de engorda;

111 -

serviços técnicos especializados,

devidamente

contratados, visando a elevar a eficiência do uso dos

recursos

da propriedade ou exploração rural;
IV - insumos qU8 contribuam destacadamente para a
vação da produtividade,

tais como

el~

reprodutores, sementes e mu-

das selecionadas, corretivos do solo, fertilizantes,

vacinas e

defensivos vegetais e animais;

v - atividades que visem especificamente à el-evação

cio-econômica do trabalhador rural,

tais como

casas de

5.2.

traba-

lhadores, prédios e galpões para atividades recreativas, educacionais e de saúde;
VI - estraqas que facilitem o acesso ou a
na propriedade;

circulação

VII - instalação de aparelhagem de comunicação e de ~
nergia elétrica;
VIII - bolsas para formação de técnicos em atividades
r~rais,

inclusive gerentes de estabelecimentos e contabilistas;
IX - as importâncias empregadas na aquisição voluntá-

ria de:
a) quotas-partes de capital de cooperativas de produtores;
b) ações do Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
c) ações ou quotas de capital de empresas ou
ções de produtores, dedicadas à exportação de produtos

organiz~

agríco-

las e pecuários.

§ lº _ As formas de investimento de que trata o inciFazenda.i~

so IX obedecerão às normas baixadas pelo Ministro da

clusive quanto a prazos mínimos de intransferibilidade das ações
ou quotas (Decreto_lei nº 902/69. art. 4º. § 2º).

§ 22 _ Os investimentos de que trata este

artigo,qua~

do constituírem custo ou despesa operacional na forma deste Regulamento, poderão ser, cumulativamente, deduzidos da

receita
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bruta e considerados para efeito do incentivo a que se refere o
artigo 56.
Art. 58 _ Compete ao Ministro da 'Fazenda determinar os
coeficientes aplicáveis aos investimentos referidos nos artigos
56, parágrafo único,e 57 (Decreto_lei n 2 902/69, art. 42, § 2 2).
O Ministro da Fazenda poderá

alte_

rar os coeficientes, a qualquer tempo, bem como rever os

Parágrafo único.

tipos

de investimentos para exclusãq ou inc'lusão de novos elementos.
Art. 59 - Quando o resul tado da aplicação

dos

coefi-

cientes ao valor dos investimentos admissíveis for superior

ao

limite da redução prevista no art. 56, o exc~sso poderá ser de~
tacado para utilização 'total ou parcial nos três exercícios suE.
seqt1entes.
Art. 60 - Após efetuada, na forma do art. 56, a redução de até 80% (oitenta por cento) do valor do resultado apura_
do, . Somente o equivalente a 50% (cinqt1enta por cento) da impor_
tância l{quida assim obtida será cla.ssificado como rendimento na
cédula G (Decreto-lei n2 902/69, art. 42, § 42, acrescentado p~
lo Decreto-lei n2 1.074/70, art. 12).

§ 12 _ Em qualquer hipótese, o rendimento líquido tri
butável da cédula G, obtido pelos critérios de que trata esta S~
ção, fica limitado ao .mâx í.mo de 5% (cinco por cento) da receita
bruta (Decreto_lei n2 902/69, art. 42, § 62, acrescentado

pelo

Decreto-lei n2 1.074/70, art. 12).

§ 22 _ O rendimento tributável a ser incluído na

céd~

la G será demonstrado mediante preenchimento do formulário

apr~

priado, que acompanhará a declaração de rendimentos.
Art. 61 _ O prejuízo apurado em um ano, evidenciado

~

través de escrituração, poderá ser compensado, total ou parcial
mente, com os resultados líquidos obtidos nos três anos

subse_

qt1entes.
Art. 62 - A prova de utilização dos recursos próprios
ou de .terceiros em aplicações consideradas investimentos ,na f0l::
ma do art. 57, será efetuada através de documentos idôneos,tais
como nota fiscal,

fatura, duplicata, recibo, contrato de

prest~

ção de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador ou fo_
lha de despesa, de modo que possa ser identificada sua destinação.
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Art. 63 - Os arrendatários e parceirps declararão
rendimentos auferidos juntamente com os investimentos
realizados no curso do anoc ba s e

[De c r-e t o Le
c

ã

os

por eles

n e 902/69, art. 52).

Art. 64 - Os livros ou fichas de escrituração e os d2
c umen t o s que servirem de base à declaração deverão .ser c o n s a r-vg,

dos pelo contribuinte à disposição da autoridade fiscal, enquaQ
to não ocorrer a prescrição qfiinqfienal.

Art. 65 - No caso de contribuintes com rendimentos
clusivamente da cédula G,

ficam assegurados os

e~

limites mínimos

de isenção para apresentação de declaração e para pagamento

do

imposto, na forma de instruções gerais sobre tributação de pes_
soas físicas. baixadas pelo Ministério da Fazenda.

CAP!TULO V
DA RENDA BRUTA

Art. 66 _ Considera_se renda bruta a soma

dos

rendi

mentos liquidas das cédulas (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 19).
Art. 67 _ Havendo rendimento apenas de uma

cédu1a,co~

siderar-se-á a importância liquida correspondente como renda

br~

ta (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 19, § único).

CAP!TULO VI
DOS ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA

SEÇÃO I
DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 68 - Da renda bruta, a que se referem os artigos
66 e 67, observado o

~isposto

nos artigos 42, § 12, e 43 e

seu

§ 22. será permitido efetuar os abatimentos especiflcados neste
Capítulo (Decreto_lei n2 5.844/43, art. 20).
Parágrafo único _ As pessoas físicas de que trata o §
12 do artigo 13 não poderão abater da renda bruta as
respondentes a pagamentos efetuados a domiciliados

despesas~r

ou

reside~

tes no exterior (Decreto_lei n2 1.380/74, art. 32, § 22, e art.

4') .
Art. 69 _ Excluídos os abatimentos relativos a encar_
gos de família, alimentos prestados em virtude de decisão ou a_
cordo judicial e admissíveis em face do Direito de

Família,cri~

ção e educação de menor de 21 (vinte e um) anos de idade,pobre,
que o contribuinte tenhà a seu cargo,médico, dentista e

hospit~

lização, o total dos de~ais abatimentos não poderá exceder, prz
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porcional e cumulativamente, a 50% (cinq~enta por cento) da Ten
da bruta do contribuinte (Lei n~ 4.506/64, art. 9~f De~reto_lei
n!! 401/68, art. 62, § 2~. Decreto-lei n!! 1.198/71, art. 1 9 •
§

Jº.

e Decreto-lei nº 1.J01/73, art. 22).

SEÇÃO 11
DOS ENCARGOS DE FAMtLIA

Art. 70 _ Poderão ser abatidos da renda b~uta os
cargos de família. à razão de Cr$ 4.500,00 (quatro mil e
nhentos cruzeiros) para o outro cônjuge e idêntica

en_
qui-

importância

para cada filho menor de 21 (vinte e um) anos, ou'inválido, fi_
lha solteira, viúva sem arrimo ou abandonada sem recursos

pelo

marido, descendente menor ou inválido,

.pais

sem arrimo de seus

(Lei nº 3.470/58, art. 36, e Decreto-lei n!! 401/68, art. 62).

§ 19 _ .Pode r-áo ser abatidas, também, a título de
cargo' de :família:

en-

a) as importâncias e:fetivamente pagas a título de ali
mentos ou pensões em :face das normas do Direito de Família e em
cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a

presta_

ção de alimentos provisionais ou provis6rios, ou os admissíveis
em :face da lei civil quando comprovadamente prestados a

ascen-

dentes e a ir~ão ou irmã por incapacidade de trabalho, a pruden
te critério da autoridade lançadora (Decreto-lei
art. 20. § r s , Lei n2 154/47, art. Ls ç e

ne cr-e t.oc t

n~

c

í

5.844/43.
n s 1.301/73.

arts. 22 e 42);
b) importância equivalente aO abatimento relativo

a

:filho. para cada menor de 21 (vinte e um) anos. pobre, que

o

contribuinte crie e eduque. o qual, para e:feito do imposto

so-

bre a renda. :fica equiparado aos

~ilhos l~gítimos,

legitimados,

naturais reconhecidos e ado~ivos (Lei ~~ 3.470/58. art. 64. Lei
n2 4.862/65, art. 32. § 22. Decreto-lei n2 401/68, art. 62.
§§
2~

e

3~.

este acrescentado pelo Decreto-lei n a 484/69, art. 12);
c) importância correspondente a dependente quando, na

h~p6tese

do art.

4~.

§ 32. o incapaz perceber montante de

ali_

mentos in:ferior ao valor :fixado como limite de isenção. e o re&
ponsável incluir em sua declaração

o~

rendimentos do alimentado

(Decreto_lei n2 1.301/73. art. 32, § 22).
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§ 2º - Para efeito do disposto no caput deste artigo
os filhos legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, que não tiverem rendimentos pr6prios,ou,

s6 se

comp~tarão

se os

t~verem,

desde que tais rendimentos estejam incluídos

na

declaração do contribuinte (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 20, §

4') .
§ 3º - Na hip6tese da alínea ~ d~ § lº deste

artigo,

abater-se-á a importância respectiva no caso de o juiz a ter fi
xado, ou importância equivalente ao abatimento de filho (Lei nº

3.470/58, art. 64).
§ 4º - Aos filhos menores a que se refere o caput
te artigo e ao menor P?bre, de que trata a alínea

~

de~

.do § lº,equi

param-se os maiores até 24 (vinte e quatro) anos de idade

que

ainda estejam cursando estabelecimento de ensino superior, salvo quando possuam rendimentos pr6prios (Lei nº 1:474/5l,art.lº,
c, e Lei nº 4.862/65, art. 3º, § 2º).

§ 5º - O contribuinte desquitado, que não responda

p~

lo sustento do ex_cônjuge, poderá abater, como encargo de famí_
lia, pessoa que

~iva

sob sua exclusiva dependência econômica,no

-mínimo há 5 (cinco) anos, desde q~e a tenha incluído entre seus
beneficiários e que subsista impedimento legal para o. casamento
(Lei nº 4.242/63, art. 44, e Decreto-lei nº ~ol/68, art.6º,
I

§

s) •

§ 6º - No caso de qissolução da sociedade conjugal em
virtude de desquite ou anulação do casamento, a cada cônjuge c~
be o abatimento relativo aos filhos que sustentar,

atendido,ta~

bém, o disposto rio parágrafo único do art. 327 do Código

Civil

(Decreto-lei nº 5.844/43, art. 20, e, 11).
prest~

§ 7º - Relativamente ao ano em que se inicia a

çao de alimentos, o alimentante poderá optar pelo abatimento do
total efetivamente pago até 31 de dezembro ou pelo valor fixado
para o abatimento por encargo de fam.{lia, se o alimentado

for

consideraÍ:lo d e p e nd en t e [De c r-e t oc j e t ne 1.301/73, art. 2º, § único).

§ 8º _ Os contribuintes que tenham completado 65 (ses
senta e cinco) anos de idade até o último dia do ano-base, pod~
rão gozar de abatimento adicional, na rubrica de encargos de

f~

m.LlLa , em(,valor equivalente a dois de pe nden t e s [De c r-e t o

ne

1.351/74, art. 4g).,

c

j

eL
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- As pessoas físicas de que trata o §

l~

do art.

13 não poderão abater da renda bruta os encargos de família relacionados com dependentes que não estejam no País (Decreto_lei
n s 1.380/74, art.

J~,

§

2~,

e art.

4~).

SEÇÃO 111
DOS

?ACglfNTOS A M!:DICOS E DE:'{TISTAS E

DESPESAS DE HOSPITALIZAÇÃO

Art. 71 - Poderão ser abatidos da renda

bruta~

a) os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo cor:.
tribuinte ou pessoas compreendidas como encargos de

família,de~

de que tais pagamentos sejam f':speci:ricados e comprovados, a jui
zo da autoridade lançadora, com indicação do nome e endereço de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser

feita

indicação do cheque pelo qual foi efetuado o pagamento(Decretolein25.844/43, art. 20, f, acrescentada pela Lei n s l54/47,art.
12 ) ;

b) as despesas de hospitalização do

contribuinte

das pessoas compreendidas como encargos de família

nos

ou

termos

do art. 70 e parágrafos (Lei n2 3.470/58, art. 64).
Parágrafo único - Não se incluem entre os abatimentos
de que trata este artigo as despesas com hospitalização e

cuid~

dos médicos e dentários, quando cobertas por apólices de seguro
(Lei na 1'.506/64, art. 92, § 42).

SEÇÃO IV
DOS JUROS DE DIVIDAS PESSOAIS

Art. 72 - Poderão ser abatidos da renda bruta os juros
de dívidas pessoais, excetuados os computados como deduçõe.s cedulares, os resultantes de empréstimos que se conceituem

como

distribuição disfarçada de lucros e os decorrentes deempréstimos contraídos para a manutenção OU desenvolvimento de propriedades de que tratam os arts. 54 a 57,' sendo obrigatória a indicação do nome e residência do credor, do

títu~o

da

dívida e da

importância paga (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 20, a, e § J\!,e
Lei n2 4.506/64, art. 72).
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§ lª - Os juros em conta-corrente, debitados pelas pe,2,"
soas jurídicas, serão considerados como efetivamente pagos:
a) na data do débito dos juros e pelo valor que o sal
do comportar, no caso de ser credor o saldo da conta;
b) na data do crédito da importância que for deposit~
da ou entregue, ap6s o lançamento dos juros, e pelo valor que

e~

cr~ditocomportar,

se

caso seja devedor o saldo da conta.
§ 2ª _ Equiparam_se a juros de dividas pessoais, para

fins de abatimento da renda bruta, as respectivas comissões e
xas pagas a estabelecimentos de crédito (Lei n2 4.506/64,
92, § 1 2).

t~

art.

§ )2 _ O abatimento de juros de dívidas pessoais,quall
do e

3der a Cr$ 5.100,00 (cinco mil e cem cruzeiros), fica li_

mita

a 6% (seis por cento) da renda bruta (Decreto_lei número

1.19,

71, art. 12 e § 12).

§ 4ª - O Ministro da Fazenda poderá alterar os limites
fixados no parágrafo anterior (Decreto_lei n2 1.198/71, art. 12,

§

4').
§ 52 - O disposto no '§ )2 nao se aplica aos juros ef.2,

tivamente pagos pelos mutuários do Sistema Financeiro da

Habit~

ção (Decreto-lei n e 1.198/71, art. 1ª, § 22,. e De c r-e t o c-Lad nÚln,2,
ro 1.)58/74, art. )2).

§ 62 _ Não' são passíveis de abatimento os juros deco!.
rentes de contratos de abertura de crédito, empréstimos. e outros,
de natureza seme1'hante, cujo montante tenha sido utilizado mad

ã

;

ante efetivação de dep6sito a prazo fixo, para formação de garall
tia da mesma operação.

SEÇÃO V
DOS PR~MIOS DE SEGUROS DE VIDA

Art. 7) - Poderão ser abatidos da renda bruta 6s prê_
mios de seguros de

vid~

pagos a companhias nacionais ou às aut2

rizadas a f'uno í.orrar- no País, até o Ldmi t e máximo de Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros), quando forem indicados o nome da segura_
dora e o número da ap61ice, não podendo ultrapassar, em cada c~
50,

a 1/6 (um sexto) da renda bruta declarada, nem ser incluído
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o prêmio de seguro dotal a prêmio único (Lei n~ 3.470/58.

art.

}6) •

SEÇÃO VI
DOS PRtMIOS DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS

Art. 74 - Poderão ser abatidos da renda bruta os prêmios de seguros de acidentes pessoais e os destinados à

cobert~

ra de despesas de hospitalização e cuidados médicos e dentários,
relativos ao contribuinte, seu cônjuge e dependentes,sob as

me~

mas condições previstas no art. 73 (Lei nº 4.506/64, art. 9º. §

}.)

.

SEÇÃO VIr
DAS PERDAS EXTRAORDINÁRIAS

Art.

75 - Pode~ão ser abatida,s da renda bruta a s. per-

das extraordinárias, quando decorrerem exclusivamente

de casos

fortuitos ou de força maior, como incêndio, tempestade, naufrágio ou acidentes da mesma ordem, desde

que não compensadas por

seguro ou indenizaç~es (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 20, c).

SEÇÃO VIII
DAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

Art. 76 - Poderão ser abatidas da renda bruta as, contribuições e doações feitas a instituições filantr6picas,de ed~
cação, de pesquisas cientificas ou de cultura, inclusive artísticas, quando a instituição beneficiada preencher, pelo
os seguintes requisitos (Lei n2
I

menos.

J.8JO/60, arts. 12 e 22):

- estar legalmente constituída no Brasil e

funcio-

nando em forma regular, com a exata obse~vância dos estatutos ~
provados;
11 - haver sido reconhecida de utilidade pública

por

ato for~al de 6reão competente da União, dos Estados ou do Distrito Federal;
lI! - publicar, semestralmente, a demone t r-aç âo da recei
~a

obtida e da despesa realizada no período

ante~ior;
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IV _ não distribuir lucros, bonificações ou van t ajjon s
a dirigentes, mantenedores ou associados. sob nenhuma forma

ou'

pretexto.

§

1'2

_ Poderão,

ainda, ser abatidas as doações a Ln s ;

tituições especializadas, públicas ou privadas, de fins naú ec,2,.
nômicos, para. a realização de programas especiais de:
a) ensino tecnológico ou de pesquisas de r'eCUl'SOS n a ;
turais e de potencialidade agrícola e pecuária, aprovados

pela

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) (Decreto-lei n9 756/69, arts.

31 e 32, h);
de r~

b) ensino tecnológico da pesca ou de pesquisas
curs,,"
vime.

pesqueiros, aprovados pela Superintendência do Desenval) da Pesca (SUDEPE) [uecr-e t.o-u.e

ã

02

221/67, arts. 85, b,e

86) .

§

2'2

_ A comprovação do efetivo pagamento das c on t.r-L;

buições ou doações previstas neste artigo será 1'eita com recibo
ou declaração da instituição eenc r í.c í.ade , sem prejuízo das invc§.
tigações que a autoridade incumbida da cobrança
do imposto de renda determinar para a ve r-í r

ã

e

r' Ls

ca t

í

z ac So

c aç ii o do f' Le L cwnpri

menta da. lei. inclusive junto às instituições bencriciadas (Lei
n\! 3.470/58, art. 106, parágrafo único).

§ 32 - As contribuições e doações poderão ser

abati_

das mesmo quando não comprovadas na .ror-ma do pa r-é gr-a o anterior,
desde que a contribuinte especifique as instituições por ele ~~
í

vorecidas e que estas remetam à autoridade competente, pelo
reio e sob registro, ficha de modelo oficial, visada

co~

por órgão

do Ministério Público, quando as doações forem superiores a Cr$
740,00 (setecentos e quarenta cruzeiros), da qual constem o nome

do doador, seu nwnero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físi_
cas _ CPF, a modalidade da doação e a quantia doada no ano-base
(Lei n9

3.830/60, art. 4~, § único).
SEÇÃO IX

DOS PRtMIOS DE EST1MULO A PRODUÇÃO INTELECTUAL E
BOLSAS DE ESTUDO

Art. 77 - Poderão ser abatidos da renda bruta os prêmios de estímulo à produção intelectual e bolsas de estudo ou de
especialização, no País ou no exterior, quando as condiçõcs 1''-'-
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ra a sua concessao sejam divulgadas com antecedência, a
que possam ser satisfeitas pelos candidatos de livre

fim de

e pública

inscrição, asseguradas garantias de perfeito julgamento aos

in~

cr í.t c s , e desde que os prêmios ou bolsas sejam concedidos por

i.u

termédio de (Lei n2 3.8JO/60, art. J2 e §§ 12, 22 e J2):
a) academias de letras;
b) sociedades de ciências ou de cultura, inclusive ~
tísticas, legalmente constituídas e em funcionamento no País;
c) universidades, faculdades ou institutos "de educação
superior, técnica ou sec1.U1dária,
rizados a

funci~ar

legalmente reconhecidos e aut,2

no País;

d) ór~s de imprensa de grande circulação ou

empre_

sas de radiodifusão, inclusive de televisão.
SEÇÃO X
DAS DESPESAS COM PROSPECÇÃO DE JAZIDAS MINERAIS

Art. 78 - Poderão ser abatidas da renda bruta as despesas com prospecção de jazidas mí.ner-a í.s , desde que esta esteja
autorizada por decreto federal, sob a orientação direta de

eng~

n he Lr-o de minas ou geólogo habilitado, e vinculada a um plano de
pesquisa, com respectivo orçamento aprovado pelo Departamento
cional da Produção Mineral, quando sejam certificadas por
Dep~rtamento as despesas efetuadas

(Lei n2

N~

esse

J.470/58, art. 110).

Art. 79 -"Poderão, também, ser abatidas da renda bru_
ta as despesas efetuadas, direta ou indiretamente, na

pesquisa

de recursos naturais, inclusive a prospecção de minerais, desde
que realizadas na área de atuação da SUDAM, em projetos por esta aprovados (Decreto-lei n2 756/69, arts~ Jl e J2, a):

SEÇÃO

XI

DAS DESPESAS COM PESQUISAS DE RECURSOS PESQUEIROS

Art. 80 - Poderão ser abatidas da" renda bruta as
pesas efetuadas, direta ou indiretamente, na pesquisa de
sos pesqueiros, desde que realizadas
aprovado pela

Superintendência do

(SUDEPE) (Decreto-lei n

ê

de

acordo

com

Desenvolvimento

221/67, arts. 85"~ a, e 86).

de~

recu~

projeto
da

Pesca
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SEÇÃO XII
DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO

Art. 81 - Poderão ser abatidas, até o limite de

20%

(vinte por cento) da renda bruta, as despesas realizadas com a
instrução do contribuinte, de seu cônjuge e filhos e dos menores a que se refere a alínea

E do

§ lº do artigo 70, desde que
separado
(Lei nº

nao apresentem declaração de rendimentos em

4.357/64, art. 15, e Lei n e 4.862/65, art. 3º. § 2º).
Art. 82 - Excluem-se do disposto no artigo

anterior

as despesas de que trata o artigo 47, alínea j.
Art. 83 - O c cn t.r-Lbuã n t e que eduque meno r- pobre, .SEm
atender simultaneamente às outras despesas com a sua

manuten-

ção. abaterá o efetivamente despendido até o limite anual para
dependente, observado
484/69, art.

i

s),

~ disposto no artigo 81

(Decreto-lei nº

CAP1TULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 84 - Nas impor~ncias relativas aos
brutos. bem como nas referentes às deduções e aos

rendimentos
abatimentos

solicitados nas declarações de pessoas fisicas. serão
zadas as frações de

e

despre-

1.00(um cruzeiro) (Decreto-lei n9 352/68.

art. 39, § único).
Art. 85 - Compete ao Poder Executivo fixar
tes para deduções e abatimentos. independentemente
vação (Decreto-lei n 9 427/69. art. 49).

os limi_
de

compr2

T1TULO IV
DA RENDA LIQUIDA. DA RASE, DA

INCIDfNCIA

E DO CALCULO DO IMPOSTO
CAP1TULO

I

DA RENDA L1QUIDA E DA BASE DO IMPOSTO
SEÇÃO I
DA RENDA LIQUIDA

Art. 86 - Considera-se renda líquida a diferença entre a renda bruta e os abatimentos de que trata o Capítulo

VI

do Título anterior (Decreto-lei n9 5.844/43. art. 21).

SEÇÃO
DA BASE

11

DO IMPOSTO

Art. ,87 - A base do imposto será dada pelos rendime!!,
tos brutos. deduções cedu1ares e

abatimentos

correspondentes

ao ano civil imediatamente anterior ao exercício financeiro em
que o imposto for devido (Decreto-lei n9 5.844/43. art. 22).
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§ 19 _ Na determinação da base serão computados
dos os rendimentos que, no ano considerado, estiverem
camente à disposição do beneficiado, inclusive os

to_

juridi_

originados

em época anterior, ressalvado o disposto no artigo 88

(Decre_

to-lei'n9 5.844/43, art. 22, § único, e Lei n9 154/47,

art.

14).
§ 29 - Para demonstração da veracidade dos rendimenabatimentos

tos declarados, bem como das deduções cedulares e
solicitados, a

auto~idade

lançadora poderá admitir os assenta_

mentos do contribuinte, quando feitos com regularidade e corr2
5.844/4~

borados com documentos comprobatórios (Decreto-lei n9
art. 23).

§ 39 - Os livros destinados aos assentamentos

não

poderão conter emendas, borrões ou rasuras, e deverão ser
gistrados e autenticados pela Repartição competente da

re_

Secre-

taria da Receita Federal, do domicílio do contribuinte (Decre_
to-lei n9 5.844/43, art. 23, § único).
Art. 88 - Mediante comprovaçao prévia, poderão
distribuídos em partes iguais por tantos exercícios

ser

financei_

ros quantos forem os anos a que corrésponderem (Lei n q 154/47,
arts. 79 e 14):
a) a remuneração de trabalhos ou serviços

prestados

em anos anteriores e em montante que exceda de 10% (dez

porce~

to) dos demais rendimentos do contribuinte no ano do recebimcn
to, se o recebimento acumulado resultar (Lei n2 4.506/64, art.

19, I)'
I - de anterior incapacidade financeira

do

devedor

para pagá-los;
II - de disputa judicial ou administrativa

sobre

o

respectivo pagamento;
III _ de estipulação contratual que preveja o recebimell
to acumulado, ou final,

nos casos de honorários ou

remuneraçao

dos profissionais liberais;
b) os prêmios ou vintenas do testamenteiro, nos invell
tários que não se encerrem dentro de 18 (dezoito) meses

da sua

abertura (Lei nº 4.506/64, art. 19, lI);
c) as pensões referentes a mais de um ano,
ap6s habilitação demorada (Lei n9 154/47, art. 14);

recebidas
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d) os royalties e direitos autorais de obras artísti_
cas, didáticas, científicas, ur-banf s et c e s , projetos técnicos

construção, instalações ou equipamentos, quando os

de

rendimentos

percebidos em d~terminado ano excederem em mais de 30%

(trinta

por cento) da média dos mesmos rendimentos nos 5 (cinco)

anos

anteriores (Lei nº 4.506/64, art. 19, lI!),

§ 19 _ Os rendimentos de que trata este artigo,
respondentes a período superior a um qüinqüênio, serão

cor-

distri-

buídos pelos últimos 5 (cinco) anos, inclusive o de seu recebi-

mento (Lei n s 3.470/58, art. 32, § 12).

§ 22 - Quando o rendimento se referir a período

ant~

rior aos últimos 5 (cinco) anos, contados da.data de seu recebi
mento, será igualmente computado, para fins de tributação, dentro do mesmo qüinqüênio (Lei nº 3.470/58, art. 3º, § 2º).
§ 3º - No caso dos rendimentos a que aludem as alíneas

ã, inciso 11, e

~,

a distribuição será feita na forma da sentell

ça, pelos exercícios

finance~ros

a que corresponder em, ressalvã

do o disposto nos §§ lº e 2º deste artigo.
§4º - O direito à distribuição de rendimentos por exercícios. a que se refere este artigo,s6 será reconhecido

aos

que a requererem até a data limite fixada para a entrega da declaração do exercício c or-r-es p o nde rrt e ao ano do recebimento(Lei n s
3.470/58, art. 3º, e Decreto-lei nº 401/68, art. 25).

§ 5º - Para aplicação do disposto

neste

artigo não

prevalece o disposto nos artigos 517 w 518 (Lei nº 154/4~ arts.
7º1o § único, e 14).
CAP!TULO 11
DA INCIDtNCIA E DO CALCULO DO IMPOSTO

SEÇÃO. I

DA INCIDtNCIA

Art. 89 - As pessoas físicas estão sujeitas

ao

im-

posto calculado sobre a renda líquida de que trata o artigo 86.
mediante a aplicação de alíquotas progressivas estabelecidasno
artigo 91.

§ Ls _ No cálculo do imposto de .... ido. para fins de re.=.
tituição ou cobrança de diferença do tributo, será

abatida do
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total apurado a importância que houver sido descontada nas fOll
tes, correspondente a imposto retido, como ~ntecipação,

sobre

rendimentos incluídos na declaração, observado o disposto
alínea

~

do art. 35

na

(Decreto-lei n9 94/66, art. 99).

§ 29 _ O imposto retido na fonte, como

antecipação,

para efeito de ser compensado com o devido na declaração, terá
seu valor corrigido segundo coeficientes estabelecidos até

31

de dezembro do ano-base, pelo Ministro da Fazenda, não se computando para esse fim o imposto considerado na forma da alínea
2 do art. 35 (Decreto-lei n 9 1.351/74, art. lº e § único).

§ 39 - As pessoas físicas que abaterem na sua declaS~nte deverão instruí-la com uma das
vias do rlocumento a que se refere o artigo 373(Lei n 9 4.154/62,
ração o imposto retido na

art. 13, § 3º).
Art. 90 - As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas no exterior poderão deduzir
do imposto progressivo, calculado de acordo çom o art. 91, o

c~

brado pela nação de origem daqueles rendimentos, desde que haja
reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzi_
dos no Brasil (Lei nº 4.862/65, art. 5º).

§ lº _ A dedução a que se refere este artigo não pode
rá exceder a diferença entre o imposto calculado sem a inclusão
daqueles rendimentos e o imposto devido com a inclusão dos mesmos rendimentos.

§ 29- _ Os rendimentos em moeda estrangeira e o r-e s peg
tivo imposto deverão ser convertidos em moeda nacional na forma
do art. 568.

SEÇÃO 11
DO CALCULO DO IMPOSTO PROGRESSIVO

Ar:. 91 - O imposto progressivo, devido anualmente
las pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil,

p~

será

cobrado de acordo com a seguinte tabela (De cr-e t c-u.e í, n s 1.286/7,-\,
art. 19)1
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Líquida

Alíquota

Cr$

%

Até

Isento

13.900,00

De

lJ.9"'C)l,OO a 15.000,00

De

15.001,00 a 19.900,00

De

19.901,00 a 27.600,00

De

27.601,00 a

3
5
8

12
16
20
25
30

39.100,00

De

39.101,00 a

53.000,00

De

53.001,00 a

71.000,00

De

71,001,00 a

92.600,00

De

92.601,00 a 133.900,00

De 133.901,00 a 170.000,00

35
40

De 170.001,00 a 235.000,00

45
50

De 235.001,00 a 289.JoO,00
de 289.300,00

~ais

§ 19 _ O impoato é calculado em cada classe

sobre

a

porçao de renda compreendida nos respectivos limites, desprezada
a fração de renda inferior a Cr$ 1,00 (um cruzeiro) (Decreto-lei
nº 1.286/73, art.

1"-,

§ 2º - O imposto progressivo

~ a

soma das parcelas caL

respondentes a cada classe (Decreto-lei nº 1.286/73.
2

art. 12, §

º) .

SEÇÃO 111
DA REDUÇÃO

no

IMPOSTO POR INVESTI}ffiNTO

Art. 92 - As pessoas físicas poderão reduzir o imposto
devido de acordo com a sua declaração em cada exercício. em montante equivalente aos valores que resultarem da aplicação dos pe=:.
centuais abaixo especificados sobre as quantias que voluntária e
efetivamente aplicarem, no ano-base, diretamente ou por intermédio de instituições financeiras autorizadas, em quaisquer dos in
vestimentas de interesse econômico ou social enumerados a segui~
observadas as limitações respectivas e a de que trata 6 § lÇ (D~
ereto_lei n Ç 1.338/74, art. 2 Ç):
a) aquisição de Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional ou de títulos da dívida pública dos Estados e Municípios, estes quando sujeitos a correção monetária aos mesmos íll
dices aprovados para aquelas obrigações, com prazo de

resgate
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não Ln re r-Lo r- a 2 (dois) a no s j" 3% (três por cento) (Decrete-lei
n2 1.338/74, art. 22, a);
" b) aquisição de quotas de fundos em

condQmíniQ

ou

subscrição de ações de sociedades de investimentos autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e que tenham por

ob.j~

to a administração de carteira diversificada de títulos e

va-

lores mobiliários: 9% (nove por cento) (Decreto~lei

n2 1.338/

74, art. 22, b);
c) aquis~ção de letras imobiliárias, nominativas

ou

ao portador identif'icado, que tenham prazo de resgate não inf~
rior a 2 (dois) anos e correção monetária idêntica à aplicável
às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional: 4% (quatro por
cento) (Decreto-lei nQ 1.338/74, art. 22, c);
d) aquisição de debêntures, com prazo de

vencimento

não inferiOr ~ 2 (dois) anos e cláusula de correção

monetária

aos mesmos índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
cional, colocadas no mercado com autorização do Banco

Na-

Central

do Brasil, através de instituições financeiras: 5% (cinco

por

cento) (Decreto-lei n2 1.338/74, art. 22, d);
e) aquisição de debêntures conversíveis em açoes, com
prazo de vencimento não inferior a 2 (dois) anos e cláusula de
correçao monetária aos mesmos índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, colocadas no mercado com autorização
do Banco Central do Brasil, através de instituições

financei-

ras: 6% (seis por cento) (Decreto-lei n2 1.338/74, art. 22, e);
f) aquisição de letras de câmbio de aceite ou coobrl
gaçao de instituição financeira autorizada à prática dessas operações com cláusula de correção monetária idêntica à atribui
da às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e com

prazo

de vencimento não inferior a 2 (dois) anos: 4% (quatro por ce~
to) (Decreto-lei n2 1.338/74, art. 22, f);
g) aquisição de cédulas hipotecárias emitidas ou endossadas por instituições financeiras autorizadas, com prazo de
vencimento não inferior a 2 (dois) anos e com correção monetá- ria idêntica à atribuída às Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional: 4% (quatro por cento) (Decreto-lei n 2 1.338/74, art.
2 2, g);

h) depósitos a prazo fixo não inferior

a

2

(dois)

anos, em instituição financeira autorizada, com ou sem emissão

continua aqui>
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tal, aprovadas pelo Banco Nacional da Habitação para o

mês de

dezembro do ano-base,
p) importâncias comprovadamente aplicadas, no transcurso do ano-base, em florestamento ou reflorestamento
zado de acordo com projeto aprovado pelo Instituto

reali-

Brasileiro

de Desenvolvimento Florestal: 20% (vinte por cento)
lei n2 1.338/74, art. 2 2, p).

(Decreto-

§ 12 _ O valor total das reduções do imposto

devido

admitidas na forma deste artigo não poderá exceder os seguintes limites percentuais, calculados sobre o respectivo imposto
devido e variáveis segundo a rend~ bruta do conrribuinte (Deereto-lei n s 1.338/74, art. 2º, § 12):
Classe de Renda Bruta
(em Cr$ )
Até

Limite da Redução do
Imposto Devido

57.000,00

60%

76.500,00

55%

76.50,1,00 a 104.800,00

50%

De

57.001,00 a

De

De 104 .. 801,00 a 137.600,00

45%

De 137.601,00 a 188.700,00

40%

De 188.701,00 a 301.600,00
de
3 0 1.600,00

35%

Mais

30%

§ 22 - Compete ao Conselho Monetário Nacional

fixar

os limites e as condições a serem observados para utilização do
benefício fiscal previsto na alínea II deste artigo,

respeita-

das as seguintes disposições (Decreto-lei n e 1.338/74, art. 2º,

1 - o beneficiário somente poderá possuir ações
representem até o máximo de 0,5% (meio por cento)

do

que

capital

social da sbciedade emissora;
2 - instituição de valor máximo de aplicação, para ~
feito de uci1ização do benefício fiscal;

J - autorização para movimentação da. carteira de tíalienação
eventual seja mantido em aplicações no mercado de ações, durag
tulos incentivados, desde que o produto de qualquer

te o período de indisponibilidade ou de custódia dos

investi-

mentos.

§ 32 - As reduções do imposto de que trata este

ar-

tigo ficam sujeitas à comprovação, que se fará - quando exigí-
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<..Ia pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal - mediante apresentação de documento contendo os elementos

indisp;~nsáveis

à identificação do investimento e do investidor, fornecido

ao

contribuinte pelas sociedades emissoras dos papéis ou,: conforme o caso,

(De-

pelas 'instituições financeiras intervenientes

creto-Iei nº 1.))8/74, art. 2 2, §

3º).

§ 4º - Vencido cada período de indisponibilidade
de custódia estabelecido neste artigo ou fixado pelo
~onetário

bre o
a

h.

ou

Conselho

Nacional, poderá ser repetido o benefício fiscal,

me~~o

investimento incentivado, nos casos das alíneas

observada a respectiva limitação para redução do

~2

~

imposto

e as demais condicionantes vigentes para a renovação da indis_
ponibilidade ou da cust6dia, respeitadas as determinações do §

10 deste artigo (Decreto-leí n2 1.338/74, art. 22, § 4 2 ) .
§ 52

- Quando se tra~ar de ações adquiridas de

ins-

tituições financeiras que as tenham subscrito para colocação no
mercado, o benefício f Le c a L r-e re r-Ldo nas alíneas

i', ..i.

e

1

pod~

rã ser concedido às pessoas rísicas que as adquirirem denoudo
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data

da

respectiva emissão, devendo o be ne r Lc o ser calculado sobre

v~'

í

lar não superior ao que as instituições financeiras tiverem p~
go à sociedade emissora (Decreto-lei n2 1.338/74, art. 2 2,§5 2).
§ 62 _ O prazo estabelecido no parágrafo anterior PQ
de r-é

ser prJrrogado, a critério do Banco .Central do Brasil, por

até 360 (tre~entos e sessenta) dias (Decreto-lei n2
art. 22,

1.338/74,

§ 62) ..
"§ 7' - No caso de a ç o e s novas subscritas,

ve nc ido o

período de indisponibilidade para qualquer dos benefícios mencio~ados

nas alíneas

i • ..i., 1

~,

e

poderá a pessoa física utili

zar-se, uma única vez, de nova redução do imposto, em
tual igual ao previsto na a Lf ne a !l' obrigando-se,

percen-

todavia,

a

manter indisponíveis ou 'c ua t od ada s as mesmas ações por um noí

vo período de 2 (dois) anos,

observado o disposto no § la des-

te artigo (Decreto-lei n2 1.JJ8/7!.J. art. 22,
§ 82

§ 72) .

_ No exercício financeiro de 1975,

ano-base de

1974, se a pessoa física houver realizado investimentos
cndidos nas alínea

.s.

e Q deste artigo,

poderá reduzir,

compr~

do illl-

posto devido de acordo com a declaração de r-end í.me n t.o s , até 6%
(seis por cellte) das iOlportincias efetivamerlte aplicadas,ou do
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saldo médio apurado, observada a limitação a que se

reCere

o

§ lº (Decreto-lei nº 1.338/74. art. 2º. § 8º).
§ 9º - O Conselho Monetário Nacional poderá (D~cret~
lei n Q 1.338/74, art. 2 Q• § 9 Q)
a) estabelecer critérios especiais a serem

observa-

dos pela pessoa física no primeiro ano de utilização do benef!
cio fiscal de que trata a alínea II deste artigo
nQ 1.338/74, art. 2 Q, § 9 Q• a);

(Decreto-lei

b) aumentar ou diminuir de até metade de seus
res quaisquer dos percentuais de redução do imposto
neste artigo (Decreto-lei n e 1.338/74, art. 2!'!,

valo-

previstos

§ 9!'!, b);

c) estabelecer taxas máximas de juros para que os in
vestimentos que os produzam possam beneCiciar-se do

incentivo

fiscal da redução do imposto (Decreto-lei n a 1.338/74, art.2º,

§ 9º,

c).
§ 10 _ Para utilizar os benefícios fiscais a que

referem as alíneas

~

a n deste

ar~igo,

a pessoa fisica

se

ficará

obrigada a manter indisponível, pelo prazo de 2 (dois) anos con
secutivos, o investimento incentivado, não importando,
ao papel que o represente.

quanto

a data da emissão ou do vencimento.

desde que ainda reste, se for o caso, quando do início da

in-

disponibilidade ou da cust6dia, p r a.z o igualou superior a
2
(dois) anos por transcorrer (Decreto-lei n Q 1.338/74, art.4 Q).

§ 11 - Na hip6tese de investimentos em ações nominativas ou nominativas endossáveis de empresas industriais ou agr{colas consideradas de interesse para o desenvolvimento econQ
mico do Nordeste ou da Amazônia, ou de sociedades de capital aberto, a pessoa f{sica comunicará, por escrito,
missora, no ato da aquisição ou s u o e c r-d ç

â

à

sociedade e-

o , diretamente

intermédio da instituição financeira interveniente,

ou

por

seu propósi

to de beneficiar-se da redução do imposto, para que seja anotada a indisponibilidade, pelo prazo de 2 (dois) anos,

dos

títu-

los referidos (Decreto-lei nº 1.338/74, art. 4º, § lº).

§ 12 - Quando se tratar de quotas de fundos de·investimentos e de oe pé s ã.tos a prazo fixo sem emissão de certificado,
a pessoa física, no ato da operação, comunicará por escrito,

à

instituição administradora do fundo ou à depositária, seu proP2
sito de utilizar-se da redução do imposto, para que seja anota-
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da a indisponibilidade,
pelo prazo de 2 (dois) anos, do invest_i
,

mento (Decreto-lei nº 1.338/74, art. 42, § 22).

§ 13 - Nos casos de ações ao portador,

de

Obrigações

Reajustáveís do Tesouro Nacional e de outros títulos

da

dívida

pública federal, estadual ou municipal, de letras imobiliárias,
de debêntures, de quotas de fundos de
tos a

p~azo

inves~imentos

e de depós!

fixo com emissão de certificados, de letras de câm_

bio com aceite ou coobrigação de instituição financeira autori_
zada e de cédulas hipotecárias emitidas ou endossadas por inst~
tuição financeira autorizada, as pessoas físicas que
gozar do benefício fiscal a que se refere este
promover a custódia, pelo prazo de 2 (dois)

desejarem

artigo

anos

deverão

consecutivos

estabelecido para a indisponibilidade, em instituição financei_
ra de sua livre escolha, dos t:i:tulos ou papéis correspondentes
a seus investimentos (Decreto_lei n g 1.))8/74, art. 4g, § )g).

§ 14 - Poderá ser feito o levantamento total ou pa!:,
cial da indisponibilidade ou da cust6dia de que trata este artigo, antes de expirado seu prazo, desde que a pessoa física ill
teressada solicite e obtenha autorização do 6rgão da

Secreta_

ria da Receita Federal a que estiver jurisdicionada,
(Decreto-lei n g 1.))8/74, àrt. 42, § 42):

mediante

a) prova de haver pago o valor correspondente à
ção do imposto obtida, acrescido de juros de mora, para
se terá como vencida a obrigação na data estabelecida

red~

o que
para

o

pagamento da primeira quota do tributo normalmente lançado; ou
b) alegação procedente de não haver utilizado o ben~
fício fiscal da redução do imposto.

§ 15 - O Conselho Monetário Nacional poderá (Decret2
lei n2 1.))8/74, art. 4 2, § 52):
a) ampliar para 3 (três) anos o período de indisponi
bilidade ou de cust6dia dos títulos ou papéis

rep~esentativos

dos investimentos a que se referem as alíneas ã a II deste

ar-

tigo;
b) reduzir de até 1 (um) ano o periodo de indisponibilidade ou de cust6dia dos papéis de que tratam as alíneas
e

!

h deste artigo, bem como alterar corresp9ndentemente os pra-

zos de vencimento mencionados nas referidas alíneas e no
deste artigo;

§ 10
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c) baixar normas especiais para a execução dos

ser-

viços de custódia dos papéis representativos dos investilllentos
incentiyados.

§ 16 - Não se aplicam os benefícios fiscais
tos nas alíneas

it ..i

previs-

e !!!.' às subscrições realizadas com a rea-

plicação de dividendos considerados não tributáveis

[De c r-e t o-,

lei nº 1.338/74, art. lO, § dllico).

§ 17 - Para os fins do disposto na alínea i deste aL
projetos de

tigo t consideram-se empreendimentos agrícolas os

florestamento e reflorestamento, aprovados pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.

SEÇÃO

IV

DA REDUÇÃO PARA APLICAÇÃO EM INCENTIVOS

FISCAIS

Art. 93 - Sem prejuízo do disposto

no

artigo ante-

rior, será assegurado à pessoa física, para os fins

previstos

no § 2º deste artigo, pagar o imposto devido em cada
cio, mediante redução de acordo com os percentuais
abaixo, em função da renda bruta declarada
157/67, art. 3º. Decreto-le-i

n

exerc!da

tabela

(Dec~et()-lei.número

s 1.214/72, art. 12,eDe-creto-lei

nº 1.338/74, art. 3º):
Classe de Renda Br-u t'a
(em Cr$)

Percentual de Redução
do Imposto

57.000,00

~4%

76 .•500,00

21%

76.501,00 a 104.800 tOO

18%
l6;:b

até

dé

57.001,00 a

de

de 104.801,00 a 137.600,00
de 137.601,00 a 188.700,00

14%

de 188.701,00 a 301.600,00

12%
10%

mais

de

301.600,00

§ 12 - Os percentuais a que se refere este artigo

s~

rão calculados com base -no imposto líquido devid.o. após efetuâ
das as reduções porinvestirnentos de que trata o arti"go 92 (D~
ereto-lei llº 1.338/74, art. 32, § 12).

§ 22 - A redução "de que trata este artigo ~erf aplicada na e re t t vaç áo de depósitos em Bancos de Investimento
ou
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na aquisição de tlCertificados de Compra de Açqes" emitidos com
autorização do Banco Central do Brasil, por Bancos de Investi_
mento, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento

Ou

pelas Sociedades Corretoras, membros das Bolsas de Valores (D~
ereto-lei n9 157/67. art. 29).

§ 32 - Para

0$

efeitos deste artigo, o

contribuinte

recolherá a totalidade do imposto devido na declaração,

sendo

a parcela correspondente ao incentivo depositada ex-officio em

conta especial do Tesouro Nacional,
S.A.

junto ao Banco do

Brasil

(Decreto-lei nº 157/67. art. 32. § 12. acrescentado

pelo

Decreto-lei nº 1.214/72, art. 12).

§ 42 _ O contribuinte receberá, juntamente com a notificação de cobrança do imposto. uma cautela representativa do
incentivo a ser aplicado (Decreto-lei n s 157/67, art. 32. §2º.
acrescentado pelo Decreto-lei n2 1.214/72, art. 12).
§ 52 - A ceu'ee i.a a que se refere o parágrafo
rior será ap çe e e n e e.de a uma das inst"ituições

ante-

financeiras

que trata o § 22. que somente a aceitará dentro do

prazo de validade e mediante comprqvação do pagamento da
meira quota ou quota única do imposto correspondente. e
sacarão os recursos depositados em conta especi~l
Nacional.

de

respectivo

do

pri_
estas

Tesouro

junto ao Banco do Brasil S.A .• nos vencimentos

das

cotas constantes da mencionada cautela (Decreto-lei n2 157/67,
art. 32. § 32. acrescentado pelo Decreto-lei n2 1.214/72, art.
12 ) .
Art. 94 - A pessoa física residente ou domiciliada no
Estado do Espírito Santo poderá aplicar no Fundo

de Recupera_

ção Econômica do Estado do Espírito Santo o incentivo

fiscal

de que trata o artigo anterior (Decreto-lei nº 880/69. art.3º).
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CAP!TULO. I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 95 - As pess9as jurídicas

d~

direito privado domi-

ciliadas no Brasil, que tiverem lucros apurados

de acordo

com

este Regulamento, são contribuintes do imposto, sejam quais fo_
rem seus fins e nacionalidade (Decreto_lei n g 5.844/4J,art.27).
Parágrafo único _ As disposições deste

artigo

aplicam

_se a todas as firmas e sociedades, registradas ou não,

às fi_

liais, sucursais, agências ou representações no País das pessoas
jurídicas com sede no exterior e, igualmente, aos comitentes
miciliados no exterior, quanto aos resultados das operações

d~

re~

lizadas por seus mandatários ou comissários no Brasil (Decretoe Lei n g 3.470/58, art. 76).

lei n g 5.844/43, art. 27, § 2 g,

Art. 96 - As pessoas jurídicas que tenham predominância
de capital estrangeiro ou sejam filiais ou subsidiárias

de em-

presas com sede no exterior, ficam sujeitas às normas e às alíquotas do imposto estabelecidas neste Regulamento

(Lei número

4.131/62, art. 42).
CAPíTULO
DO

DOMICíLIO

11
FISCAL

Art. 97 - O domicílio fiscal das firmas ou
com sede no País e das filiais,

sociedades
sucursais, agências, ou repre-

sentações das que tiverem sede no exterior,

~

o lugar

onde

se

achar a sede da empresa ou o estabelecimento industrial ou come,!:
cial de sua fonte de produção (Lei n g 4.15 11/62, art. 34').

§ 19 - Quando se verificar pluralidade de

estabe1ecime~

tos em unidades federativas diferentes, o domicílio fiscal será
o da unidade onde se achar.o estabelecimento centralizador

das

operações da empresa (Lei ng 4.154/62, art. 34, § único).

§ 2g - No caso do artigo 384, o domicílio fiscal é o

l~

gar onde se achar o estabelecimento centralizador (Decreto _ lei
ng 5.844/43, art. 172, § único).

§ 3 2 - Quando não couber a aplicação das regras fix~das
neste artigo, c on s d e r-a r-c s e-csi como domicílio f' f s c a j, do contrií

buinte o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos a tos ali
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fatos que deram origem à obrig~ção tributária (Lei n~ 5.172/66,
art. 127, § 12).

§

4~

_ A autoridade administrativa pode recusar o domi_

cilio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou

a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do pará_

grafo anterior (Lei nQ 5.172/66, art. 127, §
Art. 98 -

22).

O domicilio fiscal de entidades com

Pais, controladoras, administradoras ou dirigentes

sede

do

no

patrimô-

nio, ou da exploração de outras, é o lugar onde se achar seu e~
cri tório de controle, administração ou direção (Decreto-lei

nQ

5.844/43. art. 173).
Parágrafo único -

CO~

No caso de entidades coligadas ou

troladas de que trata o artigo 384, parágrafo único, o domicílio
fiscal é o lugar onde se achar o estabelecimento de cada uma d~
las (Decreto-lei n~ 5.844/4), art. 17), § único).
Art. 99 - O domicílio fiscal da pessoa jurídica
dora ou represehtante

procur~

de residentes ou domiciliados np exterior

é o lugar onde se achar seu estabelecimento ou a sede de sua
presentação no País. (Decreto-lei n a 5".844/4), art. 174).

r~

CAPíTULO 111

DAS EMPRESA? INDIVIDUÀIS
Art." 100 - As empresas individuais, para os

efeitos do

imposto sobre a renda, ficam equiparadas às pessoas

jurídicas

(Lei n g 4.506/64, art. 29, §

§

1~

-

Ig).

são empresas individuais (Lei n~ 4.506, art. 41,

a) as firmas individuais (Lei n~ 4.506/64,

artigo

41;

§ l~, a);
b) as pessoas físicas que, em nome i':l-dividual, explorem,
habitual e profissionalmente, qualquer a~ividade

econômica

natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
diante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei
art. 41, §

19,

nº

de

lucro,m~

4.506/64,

b);

c) as pessoas f{sicas que praticarem operações imobili~
rias, nos termos deste Capítulo .(Decreto-lei n s

go 19).

1.)81/74, arti-

ATOS
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n

~

do pará-

s 1.381/74, art.2~):

imóveis - os definidos no artigo 43 do Código Civil

e. os direitos à sua aq,u.i,sição;
11 -

data de aquisição ou de alienação _ aquela

em

que

for celebrado o contrato inicial da operação imobiliária corre~
pondente, ainda que através de instrumento particular;
111 -

ano calendário - o período de 12 (doze) meses

cutivos contados de

§

3~

~

l~

cons~

de janeiro a 31 de. dezembro.

Caracterizam-se a

~quisição

e a alienação

pelos

atos de compra e venda, de permuta, de transferência do domínio
útil de imóveis foreiros, de cessão de direitos, de promessa
s a s operações, de adjudicação ou arrematação

em

de~

hasta pública,

pela procuração em causa própria, ou por outros con;ratos afins
em que haja transmissão de imóveis ou de direitos sobre imóveis
(Decreto-lei n2 1.381/74, art. 2º, § l~).

§ 42 _ A data de aquisição ou de alienação constante de
instrumento particular, se favorável aos interesses da pessoa fi
sica, só será aceita pela autoridade fi,sca,l quando atendida pelo menos uma das condições
1,381/74, art. 2º, §

abai~o

especificadas (Decreto-lei n2

2~):

a) o instrumento tiver sido registra~o no Registro Imobiliário ou no Registro de Títulos e Documentos no prazo de

30

(trinta) dias contados da data dele 'constante;
b) houver conformidade com cheque nominativo pago dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do instrumento;
c) houver conf0rmidade com lançamentos contábeis da pe~
soa jurídica,

ate~didos

os precei tos para e s c r-Lturação em vigor;

d) houver menção expre~sa da operação

nas

declarações

de bens da parte interessada, apresentadas tempestivamente à

r~

partição competente, juntamente com as declarações de rendimentos.

§ 5º - O Ministro da Fazenda poderá estabelecer
rios adicionais para aceitação da data do instrumento

critéparticu-

lar a que se refere o parágrafo anterior (Decreto-lei n~ 1.381/
74, art. 2 2, § 3º).
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§ 62 _ As pessoas físicas consideradas empresas indivi_
duais na forma do § 12

deste artigo são obrigadas a:

a) inscrever-se no Cadastro Geral de Contribuintes;
b) manter livro Caixa autenticado pela repartição da S~
cretaria da Receita Federal, de seu domicílio, no qual

deverão

ser escrituradas todas as despesas e receitas relativas às
~idades

ati

econômicas da empresa individual;
c) manter sob sua guarda e responsabilidade os documen-

tos comprobatórios das operações referidas na dlínea

anterior,

pelos prazos previstos na legislação aplic~vel às pessoas

jurí-

dicas;
d) efetuar as retenções e recolhimentos do imposto
renda na fonte,

de

previstos na legislação aplicável às pessoas j~

rídicas.

§ 7º - No caso das empresas individuais a que se refere
a alínea ~ do § lº de~te artigo, a inscrição e a

autenticação,

exigidas nas alíneas ~ e ~ do parágrafo anterior,

deverão

ser

efetuadas no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da equi
p a r-a ç a o

(Decreto-lei n a 1.)81/74, a r' t ,

§ 8º - O disposto na alínea

~

§

9º,

i

s) ,

do § 1º deste artigo

não

se aplica às pessoas físicas que, individualmente, exercem

as

profissões ou exploram as atividades referidas no artigo J2.
Art. 101 -

Serão consideradas empresas individuais, pa-

ra os fins da alínea ~ do § Ls

do, art.

que (Decreto-lei n9 1.J81/74, art.
I das, se
dadc,

100, as pessoas

físicas

)9);

alienarem imÓVeis a empresas a que estejam vincula_
empresas adquirentes explorarem, por qualquer modali

~s

a construção ou a comercialização de imóveis;
11 -

praticarem, em nome individual,

a

comercialização

de imóveis com habitualidade; ou
111 .- promoverem a incorporação de prédios em
ou loteamento de

condomínio

terrenos.

§ 19 _ Para os efeitos de equiparação da pessoa
à pessoa jurídica, nos termos do inciso I

física

do caput deste artigo,

serão considerados vinculados à empresa (Decreto-lei

ns

1.)81/

4 9):

71f, art.
I

-

os seus titulares ou administradores,

na data da a-
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lienação do imóvel e os que o tenham sido nos 12 (doze) meses

i

mediatamente anteriores à alienação do imóvel;
11 - os acionistas ou sócios que participarem, ou tenham
participado em qualquer época do período de 12 (doze) meses

im~

diatamente anteriores à alienação, com mais de 10:; (dez por ce!!.
to) do capital da empresa;
111 - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau e os dependentes das pessoas a que se referem os incisos anteriores.

§ 22 _ Para os efeitos do parág~afo anterior, não serão
consideradas as alienações (Decreto-lei n2 1.)81/74, artigo 42,
§ 12),
a) de imóveis para a empresa como integralização de seu
capital, até 30 de junho de 1975;
b) de imóveis havidos por herança ou legado;
c) de imóveis havidos, por doação ou dação em

pagamcnt~

mais de 12 (doze) meses antes da data da alienação;
d) de imóveis adquiridos mais de 36 (trinta e seis) meses antes da data da a1~enação.
§ 32 _ No caso de equiparação da pessoa f!sica à pessoa
jur!dica a que se refere o § 12 deste artigo, nã~ se aplicará o
disposto nos artigos 233, 234 e 235 (Decreto-lei
art. 42, § 2 g )

ng

1.)81/74,

.

§ 42 _ Para os efeitos de equiparação da pessoa

física

à pessoa jurídica, nos termos do inciso 11 do caput deste artigo, será considerada habi tualidade na comercialização de imóveis
a alienação (Decreto-lei ng 1.381/74, art. 52):
I - em cada ano calendário, de mais 4e 3 (três) imóveis
adquiridos nesse mesmo ano;
11 - no prazo de 3 (três) anos calendários consecutivos,
de mais de 6 (seis) imóveis adquiridos nesse mesmo triênio.

§ 52 - Nos termos do parágrafo anterior, não serão comE11
tadas as alienações (Decreto-lei n g 1.381/74, art. 5 g , § 19):
a) de imóveis, por desapropriação, recuo, extinção judi
cial de condomínio ou rescisão contratual;
b) de imóveis havidos por herança ou legado;
c) de imóveis havidos, por doação ou dação em
mais de 12 (doze) meses antes da data da alienação;

pagament~
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d ] de imóveis reavidos por rescisão de contratos de al~

nação;

e) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de teE
rena, a que se refere o artigo 39 da Lei nº ~.591, de 16 de de-

zembro de 1964;
r) de vagas para guarda dé automóveis.

§ 62 _ Para os ef'ei tos do inciso, 11 do caput deste artl.
go, será considerada como uma única operação (Decreto-lei número 1.381/74, art. 52, § 2 2):

a) alienação da totalidade ou de fração ideal de um teE
rena, com 011 sem edificações, resultante da unificação de 2(dois)
ou mais terrenos;
b] a

alienação conjunta da totalidade ou de fração ideal

de 2 (dois) ou mais terrenos confinantes com o todo, com ou sem
edificações;
c) a alienação, em conjunto ou separadamente, de

até

5

(cinco) terrenos confinantes. com o todo, com ou sem edificaçõe~
desde que originados do desmembramento de um mesmo terreno e t2
dos possuindo ~estada para logradouro público, adotando-se como
ano de alienação o da primeira que for e r e t uada j
d) a alienação, em conjunto ou separadamente, de unidades não residenciais situadas no· mesmo pavimento de edifício

e

confinantes com o todo, construídas ou com a construção contratada, dusde que adquiridas de uma só vez pelo alienante,

adota~

do-se como ano de alienação o da. primeira que for efetuada;
e) a aliena~ão conjunta de unidades não residenciais s~
tuadas no mesmo pavimento de edifício e confinantes com o todo,
construídas ou com a construção contratada, adquiridas separad~
mente pelo alienante;
f) a alienação de unidade imobiliária, construída ou com
a construção contratada, resultante da unificação de 2(duas) ou
mais unidades do mesmo edifício;
s) a alienação c o n ju n t a de unidades

dmobd Ld ár-d a s

constituam, no t.odo ,': um prédio autônomo, desde que, no caso

que
de

haver mais de um adquirente, não sejam atribuídas unidaties esp.,2,
círicas a cada um deles.

§ 7º - Quando o imóvel alienado não tiver sido adquirido de uma só vez, mas parceladamente em anos diferentes, inclu-
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sive nos casos a que se refere o parágrafo antcrior,adotar-se-á
como ano de "aquã s Lç âo aquele em que tiver sido adquirida a maior
área de terreno ou as unidades que, em conjunto, correspondam à
maior fração ideal de terreno; se, na quantificação desses val2
res, houver equivalência entre 2 (dois) ou mais anos, consecuti
vos ou não, adotar_se_á o mais antigo (Decreto-lei n9 1.381/74,
art. 59. § 39).

§ 89. O número de adquirentes, em condomínio ou em

com~

nhão, não descaracterizará a unicidade da operação para o alienante (Decreto-lei n s 1.381/74, art.

59,· § 49).

§ 99. Nos termos do inciso 111 do caput

deste

artigo,

serão equiparadas às pessoas jurídicas, em relação às incorporâ
ções imobiliárias ou loteamentos com ou sem construção, cuja d2
cumentação seja arquivada no Registro Imobiliário a partir de 19
de janeiro de 1975 (Decreto-lei ne 1:381/74. art. 6 9);
I - as pessoas físicas que, nos termos

dos

artigos 29,

30 e 68 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, do Decreto-lei n s 58, de 10 de dezembro de 1937, ou do De c r-e t o Le Ln e 271,
c

de 28 de fevereiro de 1967, assumirem a iniciativa e a

respons~

bilidade de incorporação ou loteamento;

-

II
os titulares de terrenos ou glebas de terra que, nos
termos do § l ' do .artigo 31 da Lei
4.591, de 16 de dezembro
de 1964, ou do artigo 3' do Decreto_lei
271, de 28 de feve-

n'

n'

reiro de 1967, outorgarem mandato a construtor ou

corretor

de

im6veis com poderes para. alienação de frações ideais ou lotes de
terreno, quando os mandantes se beneficiarem do

produto

dessas

alienações.

§ 10.

EquiF~ra-se

também à pessoa jurídica

rio ou titular de terrenos ou glebas de terras
o arquivamento dos documentos de incorporação
les promova a
des

cons~rução

imo~iliárias

qu~,

o~

o prl'prieti
sem efetuar

loteamento,

de prédio com mais de 2 (duas)

n~

unida_

ou a execução de loteamento, se iniciar a

ali~

nação das unidades imobilinrias ou dos lotes de terreno antes
de decorrido o prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da d~
ta da averbação, no Registro Imobiliário, da construção do prédio ou da aceitação das obras do loteamento
1.381/74, art. 69, § 1 9).

(Decreto - lei

ns

§ 11. Para os efeitos do parágrafo anterior, caracteri_
zar-se-á a alienação pela existência de qualquer ajuste prelimi
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nar, ainda que de simples recebimento de importância

a

título

de reserva (Decreto-lei nº 1.381/74, art. 62, § 22).

§ 12. A equiparação de que trata o § 92 deste artigo ocorrerá na data de arquivamento da documentação do empreendimell
to e, para os casos referidos no § la, na data da primeira

a1i~

nação (Decreto_lei n2 1.381/74, art. 62, § 32).

§ 13.
9º e 10

~ão

subsistirá a equiparação de que tratam os § §

deste artigo se, na forma prevista no § 52

do

34 da Lei n e 4.591, de 16 de dezembro de 1964, ou no
do Decreto-lei n2 58, de 10 de dezembro de 1937,
promover, no Registro Imobiliário, a averbação

artigo

artigo 62

o

Ln t.e r-e e s a do

da

desistência

da incorporação ou o cancelamento da inscrição do loteamento (D~
ereto_lei n2 1.)81/74, art. 62, § 4º).

§ 14. Não se aplicará o disposto no § 92 deste artigo à
qa
incorporação imobiliária ou loteamento de terreno,
desde que,

pessoa física que assumir a iniciativa e a responsabilidade

cumulativamente, satisfaça às seguintes condições (Decreto - lei
n s 1.)81/74, art. 6 2• § 52):
a)' tenha contratado a aquisição do terreno antes

de

12

de janeiro de 1975;
b) tenha requerido à autoridade administrativa competell
te, antes dessa mesma data, a aprovação de projeto
çao ou loteamento, no caso de não haver, à

ép oc a

ca

de

c ons t r-u.,

aquisição do

terreno, projeto aprovado ou em tramitação;
c) não tenha promovido nenhuma incorporaç~o nos 24 (ViU
te e quatro) meses imediatamente anteriores ou nenhum loteamento nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores àquela
data, conforme o caso;
d) obtenha o arquivamento da documentação do empreendimento no Registro Imobiliário dentro do prazo de 12 (doze) meses
consecutivos contados da mesma data; e
c) promova apenas um único empreendimento

de

cada

uma

dessas 2 (duas) categorias.
Art. 102. r Os condomínios na propriedade de im6veis não
serão considerados sociedades de fato, ainda que deles façam par
te também pessoas jurídicas (Decreto-lei n2 1.381/74, art. 7 2).
Parágrafo único _ A cada condômino,
rão a p Ldc a do s os critérios de caracterização

pessoa física,
da

se-

empresa indivi
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dual e demais dispositivos legais. como se fosse ele o único ti
tular da operação imobiliária, nos limites de sua

participação

(Decreto-lei n9 1.)81/74, art. 79. § único).
Art. 10)._ A equiparação da pessoa física à pessoa juri
dica será determinada de acordo com as normas legais
mentares em vigor na data do instrumento inicial de
do imóvel. ou do arquivamento dos documentos

e

regul,â

ei

ã

eueçâo

incorporação,
ou do loteamento (Decreto-lei n9 1.)81/74, art. 8 9).

§

19. A - posterior alteração das

caput deste artigo não atingirá as

da

normas

operações

referidas

no

imobiliárias

já

realizadas nem os empreendimentos cuja documentação já tenha si
do arquivada no Registro I~obiliário (Decreto-lei

n9

1.)81/74.

art. 89).

§ 29. As operaçoes de aquisição e alienação de imóveis,
praticadas antes de 19 de janeiro de 1975, s6 serão

computadas

para os efeitos de equiparação, nos termos do § 49 do art. 101,
em conjunto com nova operação que a pessoa física venha a prati
car, levando sempre em conta o ano calendário (Decreto _ lei n e

1.)81/74, art. 82, § único).

§ )9 _ A aplicação do regime fiscal das pessoas jurí_
dicas às pessoas físicas a elas equiparadas na forma

da

alínea

do § 19 do artigo 100 terá início na data em que se completa_
rem as condições determinantes da equiparaçã7 (Decreto_lei
n9

~

1.)81/74, art. 92).

§ 49 _ O lucro da empresa individual, apurado ao

tér~

no de cada ano calendário, compreenderá (Decreto_lei n91.)81/74,
art. 99. § 22):
a) o resul tado da operação que determinar a equiparação;
b) o resultado de

~ncorporações

ou loteamentos promo_

vidos pelo titular da empresa individual a partir da data da
quiparação, abrangendo o resultado das alienações de todas as
nidades imobiliárias ou de todos os lotes de terreno

e_
~

integran_

tes do. empreendimento;
c) o resultado das alienações de quaisquer outros imi
veis, ressalvado o disposto no § 59;
d) as correções monetárias do preço das alienações de
unidades residenciais ou não residenciais, construídas

ou

em

construção, e de terrenos ou lotes de terrenos, com ou sem cons_
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trução, contratadas a partir da data da ,equiparação ,abrangendo:
1) as incidentes sobre série de prestações e parcelas
intermediárias, vinculadas ou não à entrega das chaves,

repre_

sentadas ou não por notas promiss6rias;
2) as incidentes sobre dívidas correspondentes anotas
promiss6rias, cédulas

hipotec~rias

ou outros títulos equivalen_

tes, recebidos em pagamento do preço de alienação;
3) as calculadas a partir do vencimento dos débitos a
que se referem as alíneas apteriores, no caso de atraso no res_
pectivo pagamento, até sua efetiva liquidação;
e) os juros convencionados sobre a parte

financiada

preço das alienações contratadas a partir da data

da

ção, bem como as multas e juros de mora recebidos

do

equipara_

por

atrasos

de pagamentos.

§ 5 e . Não serão c ompu t adc e, para efeito de

apuração

lucro da empresa individual, o resultado, correção

do

mone t.é.r-Le

e

juros auferidos nas alienações (Decreto-lei nº 1.381/74, art.9º,

§

J')'

a) de im6veis, por desapropriação, recuo ou extinção j~

dicial de condomínio;
b) de imóveis havidos por herança ou legado;
c) de im6veis havidos, por doação ou dação em pagamento,
mais de 12 (doze) meses antes da data da alienação;
d) de imóveis reavidos por rescisão de

contratos

alienação, quando a alienação rescindida tiVer sido

de

contratad~

antes da data da equiparação;
e) de unidades

imobili~rias

havidas em pagamento de

te~

reno, a que se refere o artigo 39 da Lei nº 4.591, de 16 de de_
zembro de 1964, quando essa operação tiver sido contratada antes
da data da equiparação;
f) de unidades dmob Ld ér-Laa ou lotes de terreno integra!!,
í

tes

d~

incorporações ou loteamentos, cuja documentação tenha si

do arquivada no Registro Imobiliário antes da data daequipara-ção ou dentro do prazo estipulado na alínea

2.

do

§ 14 do arti-

go 101, se se tratar de empreendimento a que se refere
sitivo citado;

o

disp.2.

g) de quaisquer imóveis adquiridos mais de 36 (trinta e
seis) ~eses antes da data da equiparação.
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§ 6Q. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também
(Decreto-lei n2 1.)81/74, art. 92, § 4 Q ) :
a) aos rendimentos de locação, sublocação ou

arrendame~

to de quaisquer imóveis, percebidos pelo titular da empresa individual, bem como os decorrentes da exploração econômica de

i

mdve Le rurais, ainda que s a j am imóveis cuja alienação acarrete a
inclusão do correspondente resultado no lucro da empresa indivi
dual;
o ) a outros rendimentos percebidos pelo titular

da

em-

presa individual.

§ 72. Para efeito de determinação do valor de

incorpor~

ção ao patrimônio da empresa individual, poderão ser corrigidos
monetariamente, com base na variação do valor das Obrigações Re.ê:,
justáveis do Tesouro Nacional, os custos abaixo especificados,
incidindo a c o r-r-e ç ao , desde a época de cada pagamento até a data
da equiparação, sobre a quantia efetivamente desembolsada

pelo

titular da empresa individual {De c r-e t o Le Ln s 1.381/74, art. 9º,
c

§ 5')'

a) o custo do terreno ou das glebas de terra em que se-

jam promovidos loteamentos ou incorporações, bem como das construções e benfeitorias executadas;
c ) o custo do terreno, das construções

e

das

benfeit,2,

rias de outros im6veis.

§ 82. Os recursos efetivamente investidos,

em qualquer

época, pela pessoa física titular da empresa individual, nos imóveis a que se refere o parágrafo anterior, bem como a correção

monetária nele prevista, constituirão o capital da empresa indi
vidual no início de cada exercício, para fins de determinação da
manu t enç âo do capital de giro dedutível do lucro tributável, nos
termos do art. 254 (Decreto-lei nº 1.)81/74, art. 9º, § 6º).

§ 9º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, os
imó~eis, objeto das operações referidas nas alíneas .ê:"

~,S
do
§ 42 deste artigo, passarão a ser considérados como integrantes
do ativo da empresa individual,respectivamente, na data da equi

paração, na data do arquivamehto da documentação
ção ou do loteamento, e na data de cada alienação
n s 1.)81/74, art. 9 2

,

da

incorpora-

(Decreto-lei

§ 72).

§ lO. A distribuição de lucro da empresa individual pa_
ra a pessoa f!sica de seu titular será tributada à opção do beneficiário, exclusivamente na fonte, à al!quota de 25% (vinte e
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cinco por cento), ou mediante inclusão na declaração de r-e nd Lmeq
tos (Decreto_lei ng 1.)81/74, art. 9 g , § 8 2).
Art. 104 _ A pessoa física que, ap6s

su~

equiparação à

pessoa jurídica, não promover nenhum dos empreendimentos nem e_
fetuar nenhuma das alienações a que se referem as alíneas

~

e

~

do § 4g do artigo lO). durante o prazo de )6 (trinta e seis) m~
ses consecutivos, deixará de ser considerada empresa individual
a partir do término desse prazo, salvo quanto aos efeitos
tários das operações então em andamento {uec r-e eo-c e
í

í

trib~

n s 1.)81/74,

art. 10).
§ 19 _ Permanecerão no ativo da empresa individual (Decreto_lei n2 1.)81/74, art. 10, § 12):
a) as unidades imobiliárias e

05

lotes de terrenos

int~

grantes de incorporações ou loteamentos, até sua alienação e r~
cebimento total do preço;
b) o saldo a receber do preço de im6veis então já alie_
nados, até seu recebimento total.

§ 2g _ No caso previsto no § 19, a pessoa física poderá
encerrar a empresa individual, desde que recolha o imposto
seria devido (Decreto-lei n" 1.)81/74, art. 10, § 2 g )
a) se

05

im6veis referidos na sua alínea

~

que

:

fossem alie-

nados, com pagamento à-vista, ao preÇO de mercado;
b) se o saldo referido na sua alínea

~

fosse

recebido

integralmente;
c) se o lucro líquido remanescente da empresa individual
fosse integralmente transferido para a pessoa física, observado
o disposto no § 10 do artigo lO).
T1TULO
DA INSCRIÇÃO

11

NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES

Art. 105 - As pessoas jurídicas em geral,inclusive as
empresas individuais, serão obrigatoriamente inscritas no

Cada~

tro Geral de Contribuintes, observadas as normas aprovadas pelo
Ministro da Fazenda, de acordo com o estabelecido no art. 19 da
Lei n g 5.614, de 5 de outubro de 1970.
Parágrafo único.

o

~inistro

da Fazenda poderá

dele_

gar ao Secretário da Receita Federal suas atribuições norma ti_
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vas, relativamente ao Cadastro Geral de Contribuintes (Lei

núm~

ro 5.614/70, art. 52).

T!TULO
DAS

111

ISENÇÔES

CAP!TULO I
DISPOSIÇÔES GERAIS

Art. 106 - As isenções de que trata este Título'nâo

~

ximem as pessoas jurídicas das demais obrigações previstas neste Regulamento, especialmente as relativas à retenção e recolhi
menta de impostos sobre rendimentos pagos e prestação de informações (Lei n s 4.506/64, art.

33).

Art. 107 _ A isenção concedida às

pessoas

jurídicas

não aprovei ta aos que delas percebam rendimentos sob qualquer ti
tulo e forma (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 31).
CAP!TULO 11
DAS ENPRESAS

INDIVIDUAIS

Art. 108 _ Estão isentas do imposto as empresas individuais cuja receita bruta anual seja inferior

a

c-s

39.800,00

(trinta e nove mil e oitocentos cruzeiros) (Lei n2 4.506/64, aE
tigo 29).
Parágrafo único.

Os titulares das

em~resas

indivi_

duais de que trata este artigo deverão computar, na respectiva

d~

claraçâo de pessoa física, n~ cédulas em que .couberem, os rendi
mentos auferidos dessas empresas, inclusi",:e o lucro p r-e s umd d o ou
o arbitrado na forma deste Regulamento.

CAP!TULO 111
DAS SOCIEDADES DE REDUZIDA RECEITA BRUTA'

Art. 109 _ Estão isentas do imposto as sociedades que
tenham receita bruta anual não excedente a Cr$ 6.700,00

(seis

mil e setecentos 'cruzeiros) (Lei n e ·4.357/64, e'r t , 25, § 12).
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Parágra~o

único.

Os rendimentos

au~eridos

pelos

só-

cios das sociedades a que se refere este artigo, inclusive o
ero presumido ou o arbitrado na forma deste Regulamento,
tributados nas

~eclarações

1~

serão

das pessoas físicas beneficiárias.

CAP1TULO IV

DAS INSTTtuIÇ~ES DE EDUCAÇÃO VU' DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Art. 110 -

Estão

isentas do imposto as institui~s de

educação e as de assistincia social desde que (Lei nº 3.470/58,
art. lIJ,

e Lei n s 5.172/66, art. 9º,

IV. c, e art. 14, T, TI

e

In) ,
I _ não distribuam qualquer parcela de seu patrim511io
ou de suas rendas, a t ft.u l o de lucro ou de participação no

re-

sultado;
11 - apliquem seus recursos,

integralmente, no

País,

na manutenção de seus objetivos institucionais;
ITI - mantenham escrituração de suas receitas e
sas em Lí e-r-os revestidos de f'o r-ma Lf da de s capazes de

desp~

assegurar

sua exatidão.
§

l~

_ O disposto neste artigo não exclui as atribui_

ções, às entidades nele referidas, como responsáveis pelo

impo~

to que lhos caiba reter na fonte e não as dispensa da prática de
atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
ç;es tributárias por terceiros (Lei nn

obrig~

5.172/66, art. qo, ~ 10).

§ 2° - Na falta de cumprimento do

dispo~to

neste arti

go e np parágrafo anterior, a autoridade competente poderá sus_
~ender o benefício da

isenção (Lei nO 5.172/66, art. l~. § 1°).

CAPiTULO V
nAS COMPANHIAS EST1V\NGEIRAS

Art. 111 ,_

l~stão

DF.

TRANSPORTES

isentas do imposto as companhias es-

trangeiras de navegação marítima e aérea, se, no país de ·sua

n~

clo rra Li

d a d e , as companhias brasileiras de igual objetivo g o z a-.
rem da mesma prerrogativa [De c r-e t o Le nO'S.Rql,J4'3. e r-t , ')0).
c

í

§ l° - A isenção de que trata este artigo alcança os
tráfego internacional por empresas es-

rendimentos auferidos no
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trangeiras de transporte terrestre, desde que, no país de sua n~
cionalidade, tratamento idêntico seja dispensado às empresasb~
si1eiras que tenham o mesmo objeto (Decreto_lei n e 1..228/72, aL
tigo I!!).

§ 2!! _ No caso do parágrafo anterior, a isenção

será

reconhecida pelo Coordenador do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal e alcançará os rendimentos obtidos

a

partir de 19 de outubro de 1966, ou da existência da reciproci_
dade de tratamento, se sancionada posteriormente àquela data,não
podendo originar, em qualquer caso, direito à restituição de

r-e-,

ceita (Decreto-lei n!! 1.228/72, art. 2!! e § único).

CAPITULO VI
DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

Art. 112 _ As sociedades cooperativas, que obedecerem
ao disposto na legislação específica, pagarão o imposto

calcu1~

do unicamente sobre os resultados positivos das operações ou a_
tividades:
I _ de comercialização ou industrialização, pelas cooperativas agropecuárias ou de pesca, de produtos adquiridos de
não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores ,para

co~

pletar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para suprir capacidade ociosa de suas instalações industriais (Lei

n!!

5.764/71, arts. 85 e 111);
11 _ de fornecimento de bens ou serviços a não assoclados, para atender aos objetivos sociais (Lei n!! 5.764/-71, aL
tigos86 e 111);
111 _ de participação em sociedades nao cooperativas,
públicas ou privadas, para atendimento de objetivos acessórios
ou complementares, ~esde que prévia e expressamente autorizada
pelo órgão executivo federal competente (Lei n!! 5.764/71, arts.
88 e 111).

§ I!! _ Ê vedado às cooperativas distribuírem qualquer
espécie de benefício às quotas partes do capital ou estabelecer
outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não,

em

favor

de quaisquer. associados ou terceiros, ex c e t uando s e os' juros até
c

o máximo de 12% (doze por cento) ao ano atribuídos à parte
tegralizada.do capital (Lei n s 5.764/71, art. 24, § 3!!).

in~
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§ 29 _ A inobservância do disposto no parágrafo ante_
rior importará na tributação dos resultados, às alíquotas

nor_

mais.
CAP!TULO VII

DAS SOCIEDADES 'BENEFICENTES, FUNDAÇÕES, ASSOCIAÇÕES

E

SINDICATOS

Art. lI) _ As sociedades e fundações de
rí.oen

t

e

,

filantrópico.

caritativo,

religioso,

carát~r

cultural,

bene_
t

í.n s

r-u-,

tivo, científico, artístico, literário, recreativo, esportivo e
as associações e sindicatos que tenham por objeto cuidar dos
teresses de seus associados, não compreendidos no artigo

iU

110,g~

zarão de isenção do imposto, desde que (Lei nº 4.506/64, artigo

30),
a) não remunerem os seus dirigentes e não

distribuam

lucros a qualquer título;
b) apliquem integralmente Os seus recursos na manute~
ção e desenvolvimento dos objetivos sociais;
c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos das formalidades que assegurem a respecti_
va exatidão;
d) prestem às repartições lançadoras de imposto as i~
formações determinadas em lei e recolham os tributos retidos

s~

bre os rendimentos por elas pagos.

§ 12 _ As pessoas jurídicas referidas neste artigo,que
deixarem de satisfazer às condições constantes das alíneas

~

ou

h, perderão, de pleno direito, a isenção (Lei n2 4.506/64, art.
30, § 1'),
§ 22 - Sem prejuízo das demais penalidades

cabíveis,

o 6rgão competente da Secretaria da Receita Federal suspenderá,
por prazo não superior a dois anos, a isenção,

prevista

neste

artigo, da pessoa jurídica que for co-autora de infração a dis_
positivo da legislação do imposto sobre a renda,
no caso de informar ou declarar recebimento de

especialmente

contribuição

em

montante falso ou de outra forma cooperar para que terceiro sonegue impostos (Lei n2 4.506/64, art. 30, § 32).

§ 32 _ Nos casos do parágrafo anterior, se a pessoa j1!
rídica reincidir na infração, a isenção será suspensa por~prazo
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indeterminado (Lei nº 4.506/64, art. 30, § 4º).

§ 4º _ Nos casos de inobservância do disposto nas ali
nee s .2. e ,2"

poderá o 6rgão competente da Secretaria

Federal suspender a isenção,

enquan~o

da

Recei ta
obrig~

não for cumprida a

ção, sem prejuízo da multa prevista nos artigos 538 e 539, alí_
nea j

(Lei nº 4.506/64, art. 30, § 2º).

§ 5º - Não estão sujeitos ao imposto os juros e

comi~

sões recebidos por sindicatos profissionais ou instituições cOll
gêneres, quando os respectivos empréstimos forem contraídos pelo Banco Nacional da Ha'b í, tação ou por ele aprovados, em favor de
entidades que integrem o Sistema Financeiro da Habi tação e se destl
nem ao financiamento de construção residencial,
diretamente ou
por intermédio de sindicatos profissionais, cooperativas
tir-e

entidades sem r t ne r dade lucrativa

(L;

nf 4.862/65. art. 26).

í

es t

e

ou-

a'o e Le c da s- no Brasil
í

§ 62 _ O disposto no parágrafo anterior

estende

aos empréstimos contraídos pelas sociedades que tenham por

obj~

to a compra e venda de im6veis construídos ou em construçio.

a

construção e venda de unidades habitacionais, a Lncc r-pc r-aç âo de
edificações em condomínio e a .... enda de terrenos loteados e

con~

truídos ou com a construção contratada. para finalidades habit~
cionais ou a construção residencial (Decreto_lei nº 70'66, art.

42).

Art. i14 _ xão se considera remunera~ão, para os efei

tos da alínea

~

do artigo anterior, a gratificação paga ou cre_

ditada a empregado eleito para cargo da administração

sindical

ou representação profissional, desde que não exceda a importân_
cia que receberia da empresa, no exercício da respectiva
são.

profi~

CAP!TULO VIII
DAS ASSOCIAÇOES DE POUPANÇA

E

EMPRESTIMO

Art. 115 _ Estão isentas do imposto as Associações de
Poupança e Empréstimo, devidamente autorizadas pelo órgão comp~
tente, constituídas sob a forma de sociedade civil de âmbito regional restrito, tendo por objetivo propiciar ou facilitar a a_
quisição de casa própria aos associados, captar,

incentivar

e

disseminar a poupança. que atendam às normas estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional (Decreto-lei n s 70/66,arts. I!! e 7'-').
CAP1TULO IX
DAS SOCIEDADES DE INVESTHtENTOS E DOS FUNDOS

Art. 116 _ Os rendimentos auferidos

EM CONDOMtNIO

pelas

sociedades

de investimentos que tenham por objeto exclusivo a aplicação de
seu capital em carteira diversificada de títulos ou valores mo_
biliários e pelos fundos em condomínio referidos nos artigos 49
e 50 da Lei n" 4.728, de 14 de julho de 1965. inclusive os fun_
dos· criados pelo Decreto-1ei. n!! 157, de 10 de fevereiro de 1967,
e legislação posterior, são isentos do imposto
1. 338/74. art.

(Decreto-lei n!!

18).

§ I" _ A isenção de que trata este artigo só se aplica,
quanto às sociedades de investimentos de cujo capital social

p~

ticipem pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas
no exterior, se atendidas as normas e condições fixadas pelo COll
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selho Monetário Nacional para regular o ingresso àos recursos
ternos no Pais, destinados à subscrição ou aquisição

das

e~

ações

de sua emissão e relativas a (Decreto-lei nº 1.40l/75.art. 12):
a} prazo minimo de permanência do capital estrangei~ono
Pais;
b) regime de registro do capital estrangeiro e seus rell
dimentos.

§ 2º_ As sociedades a que se refere o

par~grafo

ante-

rior deverão manter suas reservas em contas especificas,de

aco~

do com as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional

(De

ereto-lei nº 1.401/75. art. 12, § único).

§ Jº - A sociedade de investimentos que descumprir o di,!
posto nos parágrafos anteriores perderá o direito à isenção, fi
cando seus rendimentos sujeitos à tributação, na fonte ou na
claração, às aliquotas vigentes para as demais pessoas

d~

jurídi_

cas (Decreto-lei nº 1.401/75, art. 7º).

§ 4º _ No caso previsto no parágrafo anterior. o
Central do Brasil proporá à Secretaria da Receita Federal
tituição do crédito tributário (Decreto-lei n2 1.401/75.
7º. § único).

Banco
áco~

art.

CAP!TULO X
DAS SOCIEDADES DE ECONO~fIA NISTA QUE EXPLORE~l DISTRIBUIÇÃO

DE EXERGIA

EL~TRICA

NA

ÁR~A

DA

Sl~ENE

Art. 117 _ Estão isentas do imposto as sociedades de

~

conomia mista de âmbito estadual, organizadas, na área de atua_
Des~nvolvimento

ção da Superintendência do

Econômico do Nordes_

te (S0~EXE). para explorar a distribuição de energia

e1átrica

(Lei ne 4.869/65, art. 43).

CAP!TULO XI
ll~S

ISE~ç5ES

SEÇÃO

ESPEC!FICAS

I

DAcmlPA)J"HIA BRASI1EIR-\ DE ALDIENTOb

Art. 118 _ Está isenta do imposto a Companhia
ra de

A1imen~os

Brasi1ei

de que trata o artigo 1e da Lei ne 4.732, de 14

de julho de 1965.
SEÇ.\O
DAS

CO~IPAXHIAS

Art. 119 _

Estã~

11

HIDRELItTRICAS

isentas do imposto a Companhia

Hidro

Elétrica do são Francisco (CHESF), até 1980, e a Companhia

Hi_

dre1átrica da Boa Esperança (COHEBE) (Lei ne 5.382/68. art. 1e,
e Lei ne 4.869/65. art.

43).

SEÇ_~O

111

DA cmlPAXHIA DE ELETRIFICAÇXO RUR.AL DO NORDESTE
Art. 120 _ Está isenta do imposto a Companhia

de

E1~
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trificação Rural do Nordeste (CERNE) (Lei n s 4.869/65,art. 43) •

SEÇÃO
DAS

E~PRESAS

IV
PtlBLICAS

Art. 121 _ Estão isentas do imposto as empresas públi
cas a seguir indicadas:

a) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE)
(Lei n2 4.595/64, art. 50, e Lei n2 5.662/71, art. 32);
b } Banco Nacional da Habitação

(BNH) (Lei n e 5.762/71,

art. 12, § 12);
c) Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
(Lei n2 5.615/70, art. 14);
d) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Decr~
tio Le L n s 509/69, art.
c

12);

e) Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR)

(Decreto

-lei n2 55/66, art. 31);
r) Casa da Moeda do Brasil (Lei n s 5.895/7), art. 11).
SEÇÃO

DO BANCO NACIONAL DE

V

CR~DITO

COOPERATIVO S.A.

Art. 122 - Está isento do imposto o Banco Nacional de
:rédito Cooperativo S.A. (BNCC) (Decreto_lei n2 60/66, art. 17,
~ Decreto-lei n2 668/69, art.

SEÇÃO

12).

VI

DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Art. 123 _ Está isenta do imposto a Caixa Econômica ~
deral, constituída nos termos do Decreto_lei n2 759. de 12 de
agosto de 1969 (Lei Complementar n2 6/70, art. 12).

SEÇÃO

VII

DA EMPRESA BRASILEIRA DE FILMES S/A

Art, 124 _ Está isenta do imposto a Empresa Brasileira de Fi1m,es S.A. (EMBRAFILHE)

(Decreto_lei n s 862/69, art. 14).
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SEÇÃO VIII
DAS SOCIEDADES DE ECONO:HIA NISTA DO DISTRITO FEDERAL

Art. 125 - Estão isentas do imposto as

seguintes

ciedades de economia mista, com maioria de capital

ao Distrito Federal (Lei nº 4.545/64, art. 15. § 5º, e
6.067/74, art. i

so-

pertencente
Lei

nº

s, § 2º):

a) Companhia de Telefones de Brasília (COTELB);
b) Companhia de Eletricidade de Brasília (CEB);
c) Companhia de Desenvolvimento do Planalto

C en t r-a.L

(CODEPLAN) ;

d) Banco Regional de Brasília S.A. (BRB) .

.CAP!TULO XII
DO RECONHECIHENTO DA ISENÇÃO

Ar-t, 126 _ As isenções previstas neste Título
reconhecidas

meâ~ante

serão

requerimento das interessadas acompanham:

a) de documento fornecido pela Superintendência do D~
senvolvimento do Nordeste no caso das sociedades de economia

mi~

ta organizadas para exploraçã0 de energia elétrica,provando que
se situ~m' na ár~a de atuação. da SUDENE;
b) dedoç:umentos f'o r-necj.d oe p e La a autoridades competentes, nos demais casos,

provando personalidade

jurídica, fina-

lidade, natureza das atividades, caráter dos recursos

e condi-

ções em que" 'são obtidos e aplicação integral dos lucros na manu
tençã? e desenvolvimento dos objetivos sociais (Decreto-lei

nº

5<844/43, art. 29).
§ lº _ Os pedidos de isenção serão solucionados
Delegados da Receita Federal, sendo facultado

~

pelos

recurso vo1untã,

rio para o Primeiro Conselho de Contribuintes, dentro

do prazo

de )0 (trinta) dias contados da ciência do despachodenegat6rio.

§ 2º - O disposto neste artigo não "se aplica aos
de que tratam

~s

§ Jº - Não cabe recurso de ofício das
refere o § 1º.

casos

arts. 108, 109, 112, 116.e 118 a 125.
decisões a que se
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IV

DA DETERMINAÇÃO DOS RESULTADOS

CAPITULO I
DA APURAÇÃO A~~AL DOS LUCROS

Art. 127 - As pessoas jurídicas serão tributadas
cordo com os lucros reais verificados, anualmente,

de a_

segundo o bâ

lanço e a demonstração da conta de lucros e perdas (Decreto_lei
n 2 5.844/43, art. 32).

§ 12 - Quando ocorrer a alteração do exercício

social,

a tributação será feita com base nos lucros reais verificados no
pe r-Lc-éo inferior ou superior .a 12 (doze) meses entre a data

do

balanço que instruiu a declaração anterior e a do último balanço realizado (Lei nº 2.354/54, art. 15).

§ 22 - Nos casos de alteração

do

exercício

social,

quando a pessoa jurídica instruir sua declaração de rendimentos
com os resultados de operações· correspondentes a período

infe-

rior a 12 {doee) meses, -ficará sujeita à pena compensatória pr2,
vista na alínea! do inciso 11 do artigo 533, se já houver procedido à mudança do exercício social no decurso do triênio precedente (Lei n2 4.506/64, art. 80).

CAP!TULO 11
DO IN!CIO DE NEGdCIO

Art. 128 _ Para as p e a so a s jurídicas que iniciarem

tr~

s e ç Se e em um ano, a base do imposto para o exercício seguinte s.2rá

d~da

pelos lucros apurados de acordo com este Regulamento

e

que corresponderem ao período entre o início do negócio e o dia
31 de~dezembro (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 62).

§ 12 - As ~essoas jurídiGas que iniciarem
e se extinguirem no mesmo ano ficam obrigadas

à

transações
apresentação

imediata da declaração, compreensiva dos resultados do período em
que exercerem suas atividades {ne cr-e eo t e
c

ã

n e 5.844/43; art. 62,

§ 12, acrescentado pela Lei n2 154/47. art. 12).
§ 22 _ Quando a firma ou sociedade não houver

realiz~

do balanço até 31 de dezembro, por não estar obrigada a fazê-lo,
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em virtude de disposição contratual ou estatutária, poderá eximir_se da obrigação de apresentar declaração de rendimentos

no

exercício financeiro seguinte ao do início de suas operações, de~
de que requeira à autoridade fiscal competente, até o
dia
)0

(trinta) de abril, a dispensa desse ônus (Lei nº 3.470/58, art.

26).
§ 3º - A falta de escrituração regular desde o início
das operações ou o não

en~erramento

do balanço até )1 de

~ezem

bra, quando existente a obrigação contratual ou estatutária

de

fazê_lo, determinará o arbitramento do lucro em conformidade com
o art. 149. se a pessoa jurídica não puder optar "p e La

t r-Lbu t a-,

ção baseada no lucro presumido (Lei nº 3.470/58, art. 26).

§ 42 _ No caso de que trata o § 22, ficará

a

jurídica obrigada a declarar, no exercício eub e eqü en e e

pessoa
lucro

o

real correspondente ao período entre o início do neg6cio c
ta do encerramento do primeiro balanço que estiver

~ d~

obrigada

a

realizar (Lei n2 3.470/58. art. 26).

CAP!TULO III

DA LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E SUCESSÃO

Art. 129 _ As

firma~

e sociedades em liquidação serão

tributadas, até findar-se esta, de acordo com as normas estabelecidas neste Livro (Decreto_lei n2 5.844/43. art. 51).
Parágrafo único.

Ultimada a liquidação,proceder-se-á

em conformidade com o disposto no artigo seguinte

(Decreto_lei

n2 5.844/43, art. 51, § único).
Art. 130 - No exercício em que se verificar a

extin-

ção, a firma ou sociedade, além da declaração correspondente aos
resultados do ano_base. deverá apresentar a relativa aos resultados do período imediato até a data da extinção (Decreto-lein2
5.844/43, art. 52, e Lei n2 154/47. art. 1 2).
Parágrafo único. A declaração de que trata a parte Ü
nal deste artigo será apresentada dentro de )0 (trinta)dias co~
tados da data em que se ultimar a liquidação.
Art. '131- - A ext.inção de uma firma ou sociedade de pe~
soas não exime o titular ou os s6cios da responsabilidade solidária do débito fiscal (Decreto_lei n2 5.844/43, art. 53).
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Art. 132 - Na extinção das sociedades que houverem r~
lizado a amortização de suas ações, nenhum imposto
pelo ·acionista, em sua declaração ou na fonte,

ser~

devido

sobre as quantias

atribuídas às ações amortizadas, até a importância do respecti_
vo valor nominal (Lei n22.862/56, art. 26, § único).
Art. 133

~

A pessoa jurídica que resultar de

transformação ou incorporação de outra ou em outra é

fusão,
respons~~

vel pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas ju_
rídicas fusionadas,

transformadas ou incorporadas (Lei

número

5.172/66, art. 132).

§ 12 _ O disposto neste artigo aplica_se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas, quando a exploração da respecti_
va atividade seja continuada por qualquer s6cio remanescente,ou
seu esp6lio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ill
dividual (Lei n2 5.172/66, art. ~32, § único).

§ 22 _ A pessoa física ou jurídica que adquirir de

o~

tra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimernroS2
mercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva

e:

Ploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou no_
me individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
tabelecimento adquirido, devidos até a data do ato (Lei

~

número

5.172/66, art. 133):
I

_ integralmente,

se o alienante cessar.8 exploração

do comércio, indústria ou atividade;
I I _ subsidiariamente com o alienante, se este

pross~

guir na exploração ou iniciar dentro de 6 (seis) meses a contar
da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro

ramo

de comércio, indústria ou profissão.
Art. 134 - O disposto no artigo anterior aplica-se por
igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em
curso de constituição à data dos atos nele referidos, e aos con§.
tituidos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos

a

obrigações tributárias surgidas até a referida data (Lei número
5.172/66, art. 129).

CAPITULO IV
DA ESCRITURAÇÃO

Art. 135 - As pessoas jurídicas sujeitas à tributação
com base no lucro real devem comprová-lo por meio de escritura_

ção

em i,dioma e moeda nacionais e pela forma estabelecida
leis comerciais e fiscais (Lei no 2.354/54, art. 2 9 ) .

$ 10

-

nas

A escrituração deverá abranger todas as opera-

ç õ e s do contribuinte, bem como o 8 resultados apurados anualmen-

te em suas atividades no território n~aoiopal(Lei no

2.354/54,

art. 2%).

-

$ 20

E facultado A s

pessoas jurfdicaa que possuirem

filiais, sucursais ou agências manter contabilidade não =entralizada, devendo incorporar, na escrituração da matriz, o 8 resu'.
tados de cada uma delas (Lei no 2.354/54, art.

20).

-

5 3 ? As disposições deste artigo aplicam-se também
Bs filiais, sucursais, agências ou representações, no BrasiLdas
pessoas jurídicas com'sede no exterior, devendo o agente ou representante do comitente com domicílio fora do Pais escriturar
seus livros comerciais, de modo que demonstre. além dos pr6prios rendimentos, os lucros reais apurados nas operaçõesdecon
os

ta alheia, em cada ano ( L e i no 2.354/54,
3.470/58, aPt. 7 6 e 5 12).

$ 40

-

art. 2 9 ,

e

Lei

no

Para apuração do resultado das operações refe-

ridas no final do parágrafo anterior, o IntermediLrio no Pais
que for o importador ou consignatário da mercadoria deverá 89eriturar e apurar o l u c ~ oda s u a atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior, observs
do o disposto no parágrafo Único do artigo 206 (Leino 3.470/58<
art. 7 6 e

$5

1 0 e 20).

8 5*

- Ressalvada a situação específicadoartigo 239,

relativamente ao ativo imobilizado, o s demais valores integrantes do ativo e do pa,ssivo, susceptfveis de correçãomonetáriaou
variação cambial, deverão constar do balanço pelos seus respectivos saldos atualizados, de acordo com o s fndices

vigentes &

mesma data.

Art. i36

-

Fica dispensado da escrituração a que

se

referem o s artigos 135 e 140 o pequeno comerciante, considerando-se como tal a pessoa natural inscrita, ou não,noRegistro do
Comércio (Decreto-lei no 486/69, aPt. 1 0 , 5 Único):
I

-

que exerça em um s6 estabelecimento atividade ar-

tesanal ou outra atividade em que predomine seu próprio trabs
lho e de familiares. respeitados o s limites estabelecidos no in
ciso seguinte:
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11 - que auf'ira receita bruta anual não superior a Cr$
50.100,00 (cinqüenta mil e cem cruzeiros) e cujo capital efetivamente empregado no neg6cio não ultrapasse a Cr$ 10.020,00 (dez
mil e vinte cruzeiros).

§ 12 _ O disposto no caput deste artigo aplica-se às
empresas que optarem pela tributação na forma das alíneas ~ e ~
do artigo 145 e da alínea ~ do § 12 do artigo 226

(Decreto_lei

n2 1.350/74, art. 42).

§ 22 _ A empresa que se beneficiar do disposto no § 82
do artigo 226. estará obrigada a realizar, no dia 12 de janeiro
do ano seguinte ao em que se verificar o excesso de receita
ta, levantamento patrimonial, a fim de

p~oceder

br~

a balanço de a_

bertura e "iniciar escri turação contábil (Decreto_lei n 2 1.350/74,
art. 52).
Art. 137 _ A escrituração ficará sob a

respo~sabilid~

de de profissional qualificado,nos termos da legislação específica,

exceto nas localidades em que não haja elemento habilita_

do, quando, então, ficará a cargo do comerciante ou

de

pe~soa

pelo mesmo designada (Decreto_lei n2 486/69, art. 32).
Parágrafo único.

A designação de pessoa não habilit~

da profissionalmente não eximirá o comerciante da responsabili_
dade pela escrituração.
Art. 138 -

° comerciante

é obrigado a conservar em

o~

dem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pe~
tinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem

ou

possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-lei n2

486/69. art. 4').
Parágrafo único.

à

disposto neste artigo aplica-se ao

pequeno comerciante, no que se re~ere a documentos e papéis.
Art. 139 _ Admite-se a escrituração resumida do Diário
por totais que não excedam o período de um mês, relativamente a
contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da

s~

de do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares p~
ra registro individualizado "e conservados os documentos que pe~
mitam sua perfeita verificação (Decreto_lei n2 486/69, art. 52,

§ 3').
Art. 140 - As pessoas jur.ídicas,inclusive

~s

empresas

individuais, ressalvado o disposto no art. 136, que tiverem ca-
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pital superior a Cr$ 6.700,00 (seis mil e setecentos cruzeiros).
além dos livros de contabilidade previstos em lei

tos, deverão possuir (Lei n s 154/47. art. 22,e Le

e
ív

r-e g-u Lamerr-,

n s 4.154/62,

art. JJ):'

a) um livro para registro de inventário das matériasprimas, das mercadorias ou produtos manufaturados existentes na
época do balanço;
b) um livro para registro das compras.

§ 12 _ No livro de inventário

deverão ser arrolados,

por seus valores e com especificações que facilitem sua identificação, as mercadorias e os produtos manufaturados
nas datas dos balanços (Lei- n!? 154/47. art.

22,

existentes

§ 22).

§ 22 _ No caso das indústrias, 0$ produtos em
ção deverão constar no livro de inventário por seu

fabric~

pr~ço

custo, figurando também, em separado e por seu preço de

de
custo,

as matérias_primas existentes Bem qualquer beneficiamento

(Lei

n2 154/47. art. 22, § 32).

§ 32 _ O valor das mercadorias ou produtos deverá figurar no livro de inventário pelo custo de aquisição o n de fabri,
cação, ou pelo preço corrente no mercado ou bolsa, prevalecendo
o critério de estimação pelo preço corrente, quando este for

i~

ferior"ao preço de custo (Lei n2 154/47, art. 22, § 42).

§ 42 _ Não serão permitidas reduções globais dos val2
res inventariados, nem f9r~ação de reservas ou provisões para
fazer face a sua desvalorização, ressalvado o disposto no arti_
go 169 (Lei n2 154/47, art. 22, § 52).

§ 52 - Relativamente aos livros a que se referem as ~
líneas

~

e

~

deste artigo, as pessoas jur!dicas, inclusive

as

empresas individuais, poderão criar modelos próprios que satis_
façam às necessidades de seu negócio, ou utilizar os livros

po~

ventura exigidos por outras leis fiscais, ou, ainda, substituí_
los por séries de fichas numeradas, desde que autenticadas

pe-

las repartições indicadas no artigo seguinte (Lei n2 154/4~art.
22, §§ 12 e 62).

§ 62 ~ Os livrosauxi1iares, tais como Razão, Caixa e
Contas_Correntes, que também poderão ser escriturados em fichas,
terão dispensada a sua autenticação, quando as operações a

que

se reportarem -tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em li-
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vros devidamente registrados.
Art. 141 - Os livros de que trata o artigo anterior!,e
rão registrados e autenticados pelo Departamento Nacional de R~
gistro do Comércio,ou pelas Juntas Comerciais ou repartições
carregadas de ~egistro do Comércio, e pelas repartições da

e~

Se_

cretaria da Receita Federal, quando se tratar de livros das sociedades civis (Lei n9 154/47, art. 39).

§ 19 -

IA

autenticação de novo livro será ~eita media~

te a exibição do livro ou registro anterior a ser encerrado(Lei
n9 154/47, art. 39, § único).

§ 29 _ As disposições deste artigo aplicam-se igual_
mente às filiais, sucursais, agências ou representações, no

Br~

sil, das pessoas jurídicas com sede no exterior.
Art. 142 - As pessoas jurídicas, quando gozarem do di
reito de optar pela tributação com base no lucro presumido, bem
como os pequenos comerciantes definidos no artigo 136, que não
tiverem escrituração, deverão possuir um livro Caixa para regi~
tro de suas operações, quando estas não estiverem, rio todo ou em
parte, sujeitas ao imposto sobre circulação de mercadorias (Lei
n9 3.470/58, art. 27).
Parágrafo único.

Nos casos em que as operações efe~

das sejam obrigatoriamente registradas em livros instituídos por
leis fiscais,

embora isentas do imposto sobre circulação de me~

cadorias,a pessoa jurídica não ficará sujeita ao disposto neste
artigo.
Art. 143 - O livro a que se refere o artigo anterior
deverá ser autenticado pela repartição da Secretaria da Receita
Federal do domicílio do contribuinte (Lei ri9 3.470/58, art. 27,

§ lo).
Art. 144 _ A pessoa jurídica cuja escrituração dos li
vros Diário e Registro de Compras contiver atrasos

superiores,

respectivamente, a 180 (cento e oitenta) e 60 (sessenta)
ficará sujeita às multas estabelecidas nas alíneas

~

e i

dias,

do art.

539 (Lei n s 4.357/64 ••• t . 24. § 2').
CAPITULO V
DO LUCRO PRESUMIDO
Art. 145 _ Poderão optar pelQ tributaçâo baseada no l~
ero presumido, sQgundo a forma estabelecida no art. 146:
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a) as sociedades de qualquer espécie que explorarem

e~

clusivamente atividades agrícolas ou pastoris e cuja receita br,l;.
ta anual não for superior a Cr$ 40.100,00 (quarenta mil

e

cem

cruzeiros) (Lein~ 4.357/64, art. 25, § 32);
b) as pessoas jurídicas cujo capital não ultrapassar a
Cr$ 3.300,00 (três mil e trezentos cruzeiros) e cu j a recei ta br,l;.
ta anual não exceder a Cr$ 20.100,00 (vinte mil e cem cruzeiros)
(Lei nº 4.357/64, art. 25, § 22).

§ 12 _ O disposto neste artigo não se aplica às sociedades por ações ou por quotas de responsabilidade limitada, nem
às filiais,

sucursais, agências ou representações, rio País, das

firmas e sociedades com sede no exterior, as .q'ua Ls serão sempre
tributadas pelo lucro real (Lei

n~

2.354/54, art. 32, e Lei

n2

3.470/58, art. 76).
§ 22 - A opção é irrevogável e será feita, em cada
xercício, na própria declaração de rendimentos, devidamente

esub~

crita (Decreto_lei n2 5.844/43. art. 33, § 22).
Art. 146 _ O lucro presumido será determinado pela

a_

plicação do coeficiente de 12% (doze por cento) sobre a receita
bruta definida nos parágrafos. deste artigo (Le

í

u s 4.357/64, art.

25).
§ 12 _ Considera_se receita bruta o total das

opera-

ções realizadas por conta própria e das importâncias recebidas
como preço de serviços prestados (Lei n2 2.354/54, art. 19).

§ 22 - Serão inQl~ídas na receita bruta para os efeitos da aplicação do coeficiente de 12% (doze por cento) as receitas totais das transações alheias ao objeto do negócio, quag
do não forem apurados os r-e epe c t Lvoe resultados (Lei ne 2.354/54,
art. 19, e Lei n2 4.357/64, art. 25).

§ 39 - Os resultados das transações de que trata o parágrafo anterior, quando forem conhecidos, serão adicionados ao
rendimento calculado na forma deste artigo, para os efeitos

da

determinação do lucro presumido (Lei n2 2.354/54, art. 19).

§ 42 _ Constitui forma especial de lucro

presumido

a

tributação' prevista. na a1ín~a ~ do § 12 do art. 226 ~ecreto-1eí
n2 1.350/74, art. l~).
Art. 147 - A comprovação da receita bruta das operaçoes
de conta própria será feita segundo os elementos relativos ao r2,
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gistro das vendas realizadas durante o ano civil

imediatamente

anterior ao exercício em que o imposto for devido e com os lançamentos registrados pela firma ou sociedade em sua

escritura-

ção no mesmo ano (Lei n s 2.354/54, art. 20).
Parágrafo único - Nos casos em que as operações realizadas não. sejam obrigatoriamente lançadas nos livros de

regis_

tro de vendas, as quantias recebidas deverão ser registradas em
n no r-o
livro Caixa, para os fins previstos neste artigo
(Lei
ú

J.470/58, art. 27).
Art. 148 - Do lucro presumido não será permitida tle?ução de qualquer espécie (Decreto-lei n2 5.844/4J, art. 42).

CAP!TULO VI
DO LUCRO ARBITRADO

Art. 149 - A falta de escrituração ele acordo com as di.:;:.
posições das leis comerciais e fiscais dará ao fisco ~ faculd~
de de arbitrar o lucro à razão de 30% (trinta por cento)

sobre

a soma dos valores do ativo imobilizado, disponível e realizá_
vel a curto e a longo prazo, ou de 15% (quinze por cento) a 30%
(cinqüenta por cento) do capital ou da receita bruta
nos §§ 12 e 22 do art. 146, a juízo da

au~oridade

definida

lançadora,

servada a natureza do negócio (Lei n2 2.354/54, art. 22, e

02
Lei

ns J.470/58, ar- t • 29).

§ 12 _ Nos casos em que ficar provado, de maneira
quívoca, haver a pessoa jurídica obtido rendimento

.i n a.-,

superior

a

50% (cinqüenta por cento) do capital ou da receita bruta,os coeficientes de arbitramento estabelecidos neste artigo poderão ser
aumentados até 75% (setenta e cinco por cento) [Le Ln s 3.470/58,
art. 29, § 12).

§ 22 - Para os efeitos do arbitramento do lucro, quando forem conhecidos os resultados das transações alheias ao objeto

do negócio, serão excluídas da receita bruta as

quantias

relativas a essas transações e adicionados aqueles resultados ao
rendimento calculado em conformidade com este artigo (Lei número 3.470/58, art. 29, § 22).

§ 32 - As disposições deste artigo se aplicam igualmeg
te aos casos de recusa de apresentação de livros aos agentes do
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sem prejuízo da imposição da multa de lançamento ex o1'1'i

cabível (Lei n~ 3.470/58, art. 29. § 32).
§ 42 _ Quando não forem regularmente apurados os resUl

tados das operações ,de conta alheia, a que se refere a parte

fi

nal do § J' do art. 135. segundo as normas do parágrafo único do
artigo 206, será arbitrado o lucro, observado o disposto neste
artigo (Lei nQ

3.470/58. art. 76, § 22).

§ 52 - Verificando a fiscalização a ocorrência de
são de receita, quando o contribuinte tiver optado pela
ção na forma prevista na alínea $. do § te

do art.

omi~

tribut~

226, será c0,U

siderado como lucro líquido o correspondente a 50%

(cinqüenta.

por cento) dos valores omitidos, sujeito ao pagamento do imposto à razão de 30% (trinta por cento), acrescido das p~nalidades
cabíveis (Decreto_lei nº 1.350/74, ar~. 6º).
Art. ISQ - No caso de serem efetuadas vendas, no País,
por intermédio de agentes ou representantes de pessoas

estabel~

cidas no exterior, quando faturadas diretamente ao comprador, o
rendimento tributável será arbitrado à razão de 20% (vinte

por

cento) do p r-e ç o ~otal das vendas (Lei ne 3.470/58, ar-u. 76,§ 3º).
t

Parágrafo único - Considera-se efetuada a venda no País,
para os efeitos deste artigo, quando seja concluída, em conr or-mj,
dade co~ as disposições da legiS~ação comercial, entre o compr~
dor e o agente ou representante do verdedor, no Brasil,

observ~

das as seguintes normas:
a) somente caberá o arbitramento nos casos

de

vendas

efetuadas no Brasil por intermédio de agente ou representante,
residente ou domiciliado no País, que tenha poderes para obrigar
contratualmente o vendedor para com o adquirente, no Brasil, ou
por intermédio de filial,

sucursal ou agência de vendedor no País;

b) não caberá o arbitramento no caso de vendas em

que

a intervenção do agente ou representante tenha se limitado à i~
termediação de negócios, óbtenção ou encaminhamento de
ou propostas, ou outros atos necessários à mediação

pedidos

comercial,

ainda que esses serviços sejam retribuídos com comissões ou outras formas de remuneração, desde que o agente ou representante
não tenha poderes para obrigari;ontratualmente o vendedor;
c) o :fato exclusivo de o vendedor participar no
tal do agento ou representante no País não implica em

capi-

atribuir
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a este poderes para obrigar contratualmente o vendedor;
d) o fato de representante l~gal ou procurador do ve~
dedor assinar eventualmente no Brasil contrato em nome do vend~
dor não é suficiente para determinar a aplicação do disposto ne,!!
te artigo.
CAP1TULO VII
DO LUCRO REAL
Art. 151 - Constitui lucro real o lucro operacional da
empresa individual ou da pessoa jurídica, acrescido ou diminuí_
do dos resultados líquidos de transações eventuais

(Lei número

4.506/64, art. 37, § 22).
Par~afo

do

único - Integram o lucro real, para apura,ção
monetá_

ucro tributável, as receitas havidas de correções

ria , ainda que sejam capitalizadas (Decreto-lei

n2

1.338/74,

art. 14).

CAPITULO

VIII

DO LUCRO OPERACIONAL
Art. 152 - Constitui lucro operacional o resultado das
atividades normais da empresa com persrnalidade jurídica de direito privado, seja qual for a sua forma ou objeto, e das

empr~

sas individuais (Lei n2 4.506/64, art. 41).
Art. 153 - O lucro operacional será determinado pela

e~

crituração da empresa, feita com observância das prescrições l~
gais (Lei n2

4.506/64, art. 42).

Art. 154 _ O lucro operacional será formado pela dife_
rença entre a receita bruta operacional e os custos, as

despe-

sas operativas, os encargos, as provisões e as perdas autorizadas por este Regulamento (Lei n2 4.506/64, art. 4).
Art. 155 _ Integram a receita bruta operacional ~ei n2

4.506/64,

art.

44),

a) o produto da venda dos bens e serviços nas

transa_

ções ou operayões de conta própria;
b) o resultado ·auferido nas operações de conta alheia;
c) as recuperações ou devoluções de custos,deduções.ou
provisões;

ATOS

336

DO PODER

EXECUTIVO

d) as subvenções correntes para custeio ou operação r~
cebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado,

ou

de pessoas físicas.

§ 12 _ Será computado como receita na determinação

do

lucro real, ainda que registrado como reserva para aumento de c,!,
pital, o aumento de ativo resultante da correção monetária ouda
atualização cambial de todos os valores ativos. inclusive do pe!!,

dente, exceto a correção monetária do ativo imobilizado (Decre-

to-lei nº 1.338/74, art. 14, § 29).

§

2~

- Serão computadas como receita tributável as im-

portâncias levantadas das contas vinculadas a que se

refere

a

legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Lei núrne.
ro 5.107/66, art. 29, acrescentado pelo Decreto-lei

na

20/66,

art. 4e).
Art. 156 - Será classificado como lucro operacional da
empresa o resul-tado auferido em qualquer atividade econômica
tinada à venda de bens ou serviços a terceiros, tais como

de~

(Lei

nO 4.506/64, art. 40),
a) extração de recursos minerais ou vegetais, pesca, atividades agrícolas e pecuárias;
b) indústrias de qualquer espécie, construção,serviços
de transporte, comunicações, serviços de energia elétrica, fornecimento de gás e água, exploração de serviços públicos conce_
didos ou de utilidade pública;
c) comerciais ou mercantis de ~ompra e venda de quaisquer bens, inclusive imóveis, títulos e valores, distribuição e
armazenamanto;
d) bancárias, de seguros e outras atividades financeiras, de serviços de qualquer natureza, inclusive hotéis e diveE
timentos públicos,

§ 12 _ Incluem-se nas disposições deste artigo a prestação ou venda de serviços a terceiros, a locação de bens

imó-

veis ou móveis, a cessão de direitos de propriedade industrial e
quaisquer cpez-qç Se e semelhantes, realizadas com habi tualidade P,2,
;

las firmas ou sociedades em geral.

§ 22 - No caso das e mp.r-ee a a de que trata a al-ínea 2" as
receitas recebidas antecipadamente, em operações cujo prazo ex-
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ceda de um exercício social, poderão ser consideradas como realizadas em mais de um exercício, na proporção do prazo da

oper~

ção (Decreto-lei n2 94/66, art. 12).
Art. 157 - Não serão consideradas na apuraçao do lucro
operacional as despesas, inversões ou aplicações de capi tal, quer
referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos, quer à
amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas apli
cações (Lei n2 4.506/64, art. 45).
Parágrafo único

Salvo disposições especiais, o custo

dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas, cuja vida útil
ultrapasse o período de um exercício, deverá ser capitalizado

p~

r-a ser depreciado ou amortizado (Lei n s 4.506/64, art. 45, § 12).
Art. 158 - Estão excluídos. do lucro operacional os rea
dimentos em moeda estrangeira ou em títulos e participações

a-

cionárias emitidos no exterior, enviados ao Brasil e correspondentes à prestação de serviços técnicos, de assistência
administrativa e semelhantes, prestados por empresas

técnic~

nacionais

a empresas no exterior (Lei n s 4.506/64, art. 43, § único).
Art. 159 - As pessoas jurídicas ou empresas individuais
que alienarem imóveis que possuiam em 13 de fevereiro

de

1967,

com a finalidade de aumentar seu capital de giro, poderão efeti
var a venda com prazo máximo de 6 (seis) anos, com ou sem
ção monetária das prestações, sendo o lucro apurado na

corr~

aliena_

ção da propriedade distribuído proporcionalmente à receita rec~
bida em cada ano, para os efeitos da determinação do rendimento
tributável nos exercícios financeiros correspondentes {De cr-e t o.,
-lei n2 157/67, art. 82).
Art. 160 - Para apuração do lucro tributável,
ser excluídas da receita bruta operacional, as quantias

poderão
prove-

nientes de convênios mantidos com a Pund aç âo HOBRAL, ou recebidas em doação pelos estabelecimentos particulares de ensino, que
mantenham cursos gratuítos de alfabetização, em convênio, ou não,
com a Fundação HOBRAL, desde que estejam devidamente
dos no Ministério da Educação e Cultura e

credenc~ados

ferida Fundação {De cr-e t c Le í. n s 1.124/70, art. 42
c

e

registra_

pela re§ único).
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IX

DOS CUSTOS, DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS ENCARGOS

SEÇÃO

I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 161 -

são

custos as despesas e os encargos relati

vos à aquisição, produção e venda dos bens e serviços objeto das

transações de conta própria, tais como (Lei nQ 4.506/64, artigo

46) ,
a) o custo de aquisição dos bens ou serviços

revendi-

dos ou empregados na produção dos bens ou serviços vendidos;
b) os encargos de depreciação, exaustão e amortização;
c) os rendimentos pagos ou creditados a terceiros;
d) os impostos, taxas e contribuições ~iscais ou parafiscais, observado o disposto no artigo 165;
e) as quebras e perdas razoáveis, de acordo com a
reza do bem e da atividade, ocorridas na fabricação, no

nat~

trans-

po;te e manuseio;
~)

as quebras ou perdas de estoque por deterioração

e

obso1escência ou pela ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
I

- por laudo OU ce r-t í.f'd c ado de autoridade sanitária ou

de segurança, que

especi~ique

e identifique as quantidades des-

truídas ou inutilizadas e as razões da providência;
11 - por
sos de

~ncêndios.

certi~icado

de autoridade competente, nos

ca-

inundações ou outros eventos semelhantes;

111 - mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certi~icar

a destruição de bens obsoletos, invendáveis ou

dani~ic~

dos, quando não houver valor residual apurável.

§

1~

- Em caso de destruição de mercadorias adquiridas

por empresas comerciais exportadoras, a que se z-af'ez-e
~

a

alínea

do § 24 do art. 223, o custo da aquisição s6 será admitido

mo parcela ded.utíve1 na apuração do lucro .operaciona1, quando
tisfeita a obrigação tributária prevista no seu § 26

c~
s~

(Decreto-

-lei n2 1.248/72, art. 82).

§ 22 - O Conselho Monetário Nacional poderá

autorizar
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a dedução, como despesa, de valores atribuídos pelo Banco

Cen_

tral do Brasil como encargos de instituições financeiras,

cor-

respondentes a ônus de outras empresas, desde que a medida

ate~

da a interesses de segurança e fortalecimento do sistema finan_
ceiro nacional (De~to-lein21.303/73. art. 32,
I).
§ 32 - são .de du t Ive Ls , como despesas, as quantias

p a-.

gas por instituições financeiras, inclusive entidades do siste_
ma de distribuição de títulos e valores mobiliários, pela aqui_
sição de direitos ao exercício de atividades financeiras, certi
ficados por cartas-patente

ou outros títulos de autorização

e~

pedidos pelo Banco Central do Brasil, desde que a transação te_
nha sido previamente autorizada pelo mesmo

(Decreto-lei número

1.337/74, art. l~).

§ 42 - O Conselho Monetário Nacional poderá

autorizar

a amortização das despesas de que trata o parágrafo anterior,no
máximo por seis exercícios financeiros (Decreto-lei ns 1.337/74,
art. 12, § único).

§ 52 - A Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS) poderá d.2,
duzir, para efeito de determinação do lucro sujeito a

tributa_

ção, as importâncias aplicadas, em cada exercício, na

prospec_

ção e extração do petróleo cru (Decreto-lei ris 62/66, art. 12).
Art. 162 - São operacionais as despesas não computadas
nos custos,necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora (Lei n2 4.506/64, art. 47).

§ 12 _ São necessárias as despesas pagas ou incorridas
para a realização das transações ou operações exigidas pela atl
vidade da empresa (Lei n2 4.506/64, art. 47, § 12).

§ 22 _ As despesas operacionais admitidas são as usuais
ou normais.no tipo de transações, operações ou atividades da

e~

presa (Lei n2 4.506/64, art. 47, § 2~).

§ 3 2 - Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária, as contraprestações pa_
gas ou creditadas por força de contrato de arrendamento mercan_
til feito nos termos do art. 220 e seus parágrafos (Lei

número

6.099/74, art. 11).
§ 42 - A aquisição, pelo arrendatário, de bens

arrend~

dos, em desacordo com as disposições do art. 220 a seus

parágr~

fos, será considerada operação de compra e venda a

prestação,

computando-se como seu valor total, inclusive para os fins pre-
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c s na alínea .2 do art. 222, o montante das. contraprestações

pagas durante a vigência do arrendamento, acrescido da

parcela

paga a título de preço de aquisição (Lei n2 6.099/74) art.
§§ lf> e 2f».

11,

§ 5f> - Nos casos de operaçoes de vendas de bens que t~
depre-

nham sido objeto de arrendamento mercantil, o saldo não

ciado será admitido como custo para efeito de apuração do lucro
tributável, observado o disposto na alínea E do art. 222

(Lei

n2 6.099/74, art. I)).

§ 6f> _ Consideram-se despesas operacionais

os

gastos

realizados pelas empresas com serviços assistenciais, sob qualempreg~

quer título, destinados indistintamente a todos os seus

dos, inclusive com a complementação de proventos de aposentadoria pagos pelas instituições oficiais de previdência, quando os
mesmos não atinjam o salário médio mensal percebido nos últimos
12 (doze) meses de atividade do empregado aposentado.

§ 72 - O disposto no parágrafo anterior alcança os

se~

viços assistenciais que sejam prestados diretamente pela empresa, por entidades afiliadas para este fim constituídas com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos, ou,

aind~por

terceiros especializados, como no caso da assistência

médico-

-b os p.í talar.

§ 82 _ Os recursos despendidos pelas empresas na manutenção dos programas assistenciais somente serão considerados c.2.
mo despesas operacionais quando devidamente comprovados,

media~

te manutenção de sistema de registros contábeis específicos capazes de demonstrar os cuatos pertinentes a cada modalidade de
assistência e quando as entidades prestadoras também mantenham
sistema contábil que especifique

as

parcelas de receita

e

de

custos dos serviços prestados.
Art. 16) _ Constitui de s pe sa operacional, até o
te das quantias efetivamente pagas aos tomadores,

a

monta~

liquidação

de títulos registrados na forma do Decreto-lei n2 286, de 28 de
fevereiro de 1967, cujo mecanismo de resgate tenha sido aprovado pelo Banco Central do Brasil (Decreto-lei nf> 697/69, art.52,

§ 22, e Decreto-lei n2 1.116/70, art. 12).
Art. 164 _ Aplicam-se aos custos e

despesas

operaci,2

nais as disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a
terceiros (Lei n2 4.506/64, art. 45. § 22).
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§ 12 _ O disposto neste artigo não se aplica às gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos dirigen_
tes ou administradores de pessoa jurídica, as quais não serão d2,
dutíveis como custos ou despesas operacionais (Lei n2 4.506/64,
art. 45, § 32).

§ 22 _ As contribuições ou doações .aba t fve Le do Lmpo a ;
to a pagar não constituem custo ou despesa operacional.

SEÇÃO I I
DOS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Art. 165 - Somente serão dedutíveis, como custo ou
pesa, os impostos, taxas e contribuições cobrados

por

jurídicas de direito público, ou por seus delegados,

de~

pessoas
que sejam

efetivamente pagos durante o exercício financeiro a que corres_
ponderem. ressalvados os casos de impugnação ou de recurso tem_
pestivos, e os casos em que a firma ou sociedade tenha
vencido contra entidade de direito público,

crédito

inclusive empresas

estatais, autarquias e sociedades de economia mista,em montante
não inferior, à quantia do imposto, taxa

ou

contribuição devida

(Lei n2 4.506/64, art. 50).

§ 12 - O disposto no caput deste artigo compreende

os

impostos, taxas e contribuições, cujo fato gerador ocorra no ano
-base e o prazo do recolhimento se vença no exercíci~ seguintef

§ 22

Não será dedutível o imposto sobre a renda pago

pela empresa, qualquer que seja a modalidade de incidência,

re~

salvado o disposto no § 62 deste artigo e no art. 223, § 11 (Lei
nº 4.506/64, art. 50, § 12, e Decreto-lei n2 1.219/72, art.12).

§ 3º - As contribuições de melhoria não serão admiti
das como despesas operacionais, devendo ser acrescidas ao custo
de aquisição dos bens respectivos (Lei n e 4.506/64, art.50, § 22).

§ 42 - Os impostos incidentes sobre a transferência da
de inversões, poderão

propriedade de bens ou direitos, objeto

ser considerados, a critério do contribuinte, como despesas

op~

racionais ou como acréscimo do custo de aquisição dos mesmos bens
ou direitos (Lei nº 4.506/64, art. 50, § 3º).
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§ 5!" .,. Não serão dedut:fveis as multas. por infrações fi.=.
cais pagas pela empresa.

§ 62 _ O imposto incidente na fonte sobre juros, comi.=.
soes, despesas e descontos remetidos, creditados, pagos

ou

en-

tregues a residentes ou domiciliados no exterior, em decorrência
de operações de crédit?, quando a fonte pagadora assumir o ônus
e efetivar o recolhimento dentro do ano-base a que corFesponde,
será considerado acréscimo de despesa financeira,

dedut:fvel na

apuração do lucro operacional (Decreto-lei n a 1.351/74, art. 8 2 ).
SEÇÃO

111

DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE L+QUIDAÇÃO DUVIDOSA
Art. 166 - Poderão ser registradas,

como custo ou des-

pesa operacional, as importâncias necessárias à formação de pr~
visão para créditos de liquidação duvidosatLei nº 4.506/64, a~
tigo 60, I).
Art. 167 - A importância dedut:fvel como provisão

para
pr~

crédi tos de liquidação duvidosa será a necessária a tornar a
visão suficiente para absorver as perdas que provavelmente

oco~

r-e r-ào no recebimento dos c r-é d L't o s existentes ao fim de cada

e-

xerc!cio (Lei n2 4.506/64, art. 61).

§ 12

~

O saldo adequado da provisão será fixado perio-

dicamente pela Secretaria da Receita Federal, para vigorar
rante o prazo mLn mo de um e x e r-c f c Lo , como percentagem
í

montante dos créditos verificados no fim de cada ano,
a diversidade de operações e exclu!dos os de que trata

du-

sobre

o

atendida
o

§ 32

(Lei n2 4.506/64, art. 61, § 12).

§ 22 _ Enquanto não forem fixadas as percentagens previstas no parágrafo anterior, o saldo adequado da provisão será
de 3% (três por cento) sobrr o montante dos créditos, exclu{dos
os provenientes de vendas com reserva de dorntl n Lo ou de operações
com garantia real, podendo essa percentagem ser excedida até

o

máximo da relação observada, nos últimos 3 (três) anos, entre os
créditos não liquidados e
n2

Q

total dos créditos da empresa

(Lei

4.506/64, art. 61, § 22).

§ 32 - Além da percentagem a que se refere o §

22,

a

provisão poderá ser acrescida de (Lei n e 4.506/64, art.61, § 42):
a) a diferença entre o montante do crédito e a propos-

ATOS

DO

PODER

343

EXECUTIVO

ta de liquidação pelo concordatário, .nos casos de

concordata,

desde o momento em que esta for requerida;
b) até 50% (cinqüenta por cento) do crédito, nos oasos
de

falênoi~

do devedor, desde o· momento de sua decretação.

§ 4Q - Nos casos de concordata ou de falência do devedor, não serão admitidos como perdas os créditos que não forem
habilitados ou que tiverem a sua habilitação denegada (Lei

n2

4.506/64, art. 61, § 52).

§ 52 - Os preju!zos realizados no recebimento de créd~
tos serão obrigatoriamente debitados à provisão referida neste
artigo e o eventual excesso verificado será debitado a oustos,
deepe ee.e operacionais ou diretamente à conta de Lucros e Perdas
(Lei nQ 4.506/64, art. 61, § 62).

§ 62 _ O débito dos preju!zos a que se refere o

pará_

grafo anterior, quando em valor inferior a Cr$ 800,00 (oitocea
tos cruzeiros), por devedor, poderá ser efetuado, após decorr~
do um ano de seu venoimento, independentemente de terem-se

e~

gotado os recursos para sua cobrança.

SEÇÃO IV
DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Art. 168 -

Serão dedut:l.veis as despesas efetuadas

nos

termos da Lei n2 5.107, de 13 de setembro de 1966,inclusive os
depósitos em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (Lei n s 5.107/66, arts. 28 e 29,e Decreto-lein Q 20/66,
arts. 22 e 42).

SEÇÃO

V

DA PROVISÃO pARA AJUSTE DO, CUSTO DE BENS DO ATIVO
Art. 169 - Poderão ser registradas, como custo ou despesa operacional,as importâncias necessárias à formação de pr2
visão para o ajuste do custo de bens do ativo ao valor de merc,2;,
do, nos casos em q~e este ajuste é determinado por lei
(Lei n2
4.506/64, art. 60, III).
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VI

DAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
Art. 170 - Serão admitidas, como custo ou despesa opeinst~

racional, as despesas com reparos e conservação de bens e

lações destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação (Lei nº 4.506/64, art. 48).
Parágrafo único - Se, dos reparos, da conservação ou da
substituição de partes, resultar aumento da vida útil

prevista

no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas corresponden
tes, quando aquele aumento for superior a um ano,

deverão

ser

capitalizadas, a fim de servirem de base.a depreciações futuras
(Lei nº 4.506/64, art. 48, § único).

SEÇÃO

VIr

DOS JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL
Art. 171 - Não serao admitidas, como custo ou

despesa

operacional, as importâncias credi tadas ao ti t.u La r- ou aos sócios
da empresa, a título de juros sobre o capital social (Lei número 4.506/64, art. 49).
Parágrafo único - Não sao alcançados pelo impedimento o
que se r-e r e r-e este artigo os juros de até

12;;~

ao ano sobre o capital integralizado, pagos

(doze

pelas

por

cento)

cooperativas

a seus associados (Lei n!? 4.506/64, art. 49, § único,

e

Lei n e

5.764/71, ~rt. 24, § 3º).

SEÇÃO

VIII

DAS PERDAS DE CÂMBIO E ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE
OBRIGAÇOES CONTRA1DAS EM MOEDA NACIONAL
Art. 172 _ Para efeito de determinar o lucro real,

as

variações cambiais e as correções m0netárias de obrigações con_
traídas em moeda nacional reger-se-ão pela

forma

estabelecida

nos parágrafos deste artigo (Decreto-lei n!? 1.338/74,

§

art. 14,

2').
§ 12 _ As variações cambiais e correções monetárias

sultantes de liquidação OU reajustamento de contas do passivo

r~
~
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xigível ou pendente, representativas de obrigações da pessoa j~
rídica, poderão ser computadas como despesa do exercício.

§ 2~ _ As importâncias registradas no
dos balanços encerrados no ano de 1974,
çâc

ativo

pendente

corresponden~es

corr~

à

monetária ou variações cambiais de exercícios anteriores,

correntes de obrigações contraídas para financiamento

do

d~

ativo

imobilizado, serão obrigatoriamente compensadas nas futuras

co~

reções monetárias do ativo imobilizado.

§

3~

- As importâncias registradas no

ativo

pendente

correspondentes a variações cambiais e correções monetárias

de

exercícios anteriores a 1973, decorrentes de financiamento

de

ativo circulante, poderão ser apropriadas como despesa em um ou
mais exercícios.

§

4~

_ Serão consideradas custos adicionais de aquisi-

ção a correção monetária ou as variações cambiais de

exercícios

anteriores, registradas no pendente dos balanços encerrados
ano de 1974 e relativas às obrigações contraídas para

o

no

finan-

ciamento do ativo imobilizado das empresas desobrigadas a

proc~

derem à correção monetária dos bens ou direitos integrantes

de~

se ativo.

§ 5~ - Para os efeitos deste artigo, serão apuradas as
variações cambiais, mediante:
a) compra ou venda de moeda ou valores

expressos

em

moeda estrangeira, desde que efetuada de acordo com a legislação
sobre câmbio;
b) conversão do crédito ou da obrigação para moeda nao Lo na L, ou novação dessa obrigação, ou sua extinção, total
parcia~,

ou

em virtude de capitalização, dação em pagamento, com-

pensação, ou qualquer outro modo, desde que observadas as condi
ções fixadas pelo Banco Central do Brasil;
c) atualização dos créditos ou obrigações em moeda estrangeira, registrada em qualquer data e apurada no encerramento
do exerc!cio social em função da taxa vigente.

§

6~

- Quando o Conselho Monetário Nacional julgar in-

dispensável, tendo em vista a arrecadação da receita da União e
a conjuntura financeira, o Ministro da Fazenda poderá limitar a
aplicação do disposto neste artigo (Decreto-lei n2 433/69, art.
2 2).

346

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

SEÇÃO IX
DAS DESPESAS COM PESQUISAS CIENTíFICAS OU TECNOLÓGICAS
Art. 173 - serão admitidas como operacionais as despesas com pesquisas cient{ficas ou tecnológicas, inclusive com e~

perimentação para criação ou aperfeiçoamento de produtos,

pro-

cessos, fórmulas e técnicas de produção, administração ou venda

(Lei n2 4.506/64, art. 53).
§ 12 _ Serão igualmente dedutíveis as despesas com

pro~

pecção e cubagem de jazidas ou depósitos, realizadas por conce~
sionárias de pesquisas ou lavra de minérios, sob

a

orientação

técnica de engenheiro de minas (Lei n!! 4.506/64, art. 53. § 12).

§ 22 _ Não serão incluídas como despesas operacionais
as inversões tle capital em terrenos, instalações fixas ou equipamentos adquiridos para as pesquisas referidas neste artigo (Lei
n2 4.506/64, art. 53, § 22).

§ 32 - Nos casos previstos no parágrafo anterior,

pod~

rá ser deduzida como despesa a depreciação anual ou o valor residual de equipamento ou instalações industriais no ano

em que

a pesquisa for abandonada por insucesso, computado como receita
o valor do salvado dos referidos bens (Lei n2 4.506/64, art.53,

§

3').
Art. 174 - Poderão ser deduzidas como operacionais

as

despesas que as pessoas jur[dicas efetuarem direta ou indiretapro~pecção

mente na pesquisa de recursos naturais, inclusive

minerais, desde que realizadas na área de atuação da

de

Superinte~

dência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em projetos

por

ela aprovados (Decreto-lei n2 756/69, art. 32, a).
Art. 175 - Poderão ser deduzidas como operacionais

as

despesas que as pessoas jur[dicas efetuarem direta ou indiretamente na pesquisa de recursos pesqueiros, desde que
de acordo com projeto previamente aprovado pela

realizadas

Superintendên-

cia do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) (Decreto-lei

n

e 221/67,

art. 85, a).
SEÇÃO

X

DOS ALUGDtIS OU ROYALTIES E DAS DESPESAS DE ASSIST~NCIA
TtCNICA, CIENTíFICA OU ADMINISTRATIVA
Art. 176 - A dedução de despesas com aluguéis ou royal
ties

será admitida (Lei n2 4.506/64, art. 71):

ATOS

DO

PODER

347

EXEGUTlVO

a) quando necessárias para que a empresa mantenha a

po~

se, uso ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento;
b) se o aluguel não co~~rituir aplicação de capital na
aquisição do bem ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros,

ressa~vado

o disposto no § 32

do artigo 162.

§ 12 - Não são dedutíveis (Lei n2 4.506/64, art. 71, §
único) :
a) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes

de

empre-

sas, e a seus parentes ou dependentes, em relação à parcela que
exceder o preço ou valor do mercado;
b} as importâncias pagas a

terceiros para adquirir

os

direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para exteg
são ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de c~
pital amortizável durante o prazo do contrato;
c) os royalties pagos a sócios ou dirigentes·de empresas e a seus parentes ou dependentes;
d)os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação,

ou pelo uso de marcas de

indú~

tria ou de comércio, quando:
I

pagos pela filial, no Brasil, de empresa com

sede

no exterior, em. benefício de sua matriz;
11 -

pagos pela sociedade,

com sede no Brasil, a pessoa

com domicílio no exterior, que mantenha, direta ou indiretamente,

controle de seu capital com direito a voto;
e) os royalties pelo uso de patentes de invenção, p r-o-,

cessos e fórmulas de fabricação, pagos ou creditados a

benefi-

ciário domicIliado no exterior:
I

-

que não sejam objeto de contrato registrado no Bag

co Central do Brasil;
11 -

cujos montantes excedam os limites

periodicamente

fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de
ou produtos, segundo o grau de sua

es~encjalidade,

at~vidades

emconformi-

dade com á legislação específica sobre remessas de valores para
o exterior;
f) os royalties

pelo uso de marcas de indústria e co-

mércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no
rior:

exte-
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I - que não sejam objeto de contrato registrado no

Ba~

co Central do Brasil;
II - cujos montantes excedam os limites
fixados pelo Ministro da Fazenda para

~ada

periodicamente

grupo de

atividades

ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, em conformi_
dade com a legislação específica sobre remessas de valores para
o exterior.

§ 22 - A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royal_
ties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão
d~ marcas,

bem ~omo a título de remuneração que envolva transf~

rência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especiali
zados) somente será admitida a

partir da averbação do respecti

vo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade

Indus_

trial, obedecidos o prazo e as condições da averbação, e, ainda,
as prescrições contidas nos artigos 29 e seus parágrafos,

arti~

go JO e seu parágrafo único, artigo 90 e seus parágrafos e arti
go 126 da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
Art. 177 - As somas das quantias devidas

a

título de

royalties p e La exploração de patentes de invenção ou uso de ma.!:
cas de indúêtria e de comércio, e por assistência técnica,

cie~

tífica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de 55~

(cinco

por

cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido (Lei n2
4.lJl/62, art; 12).

§ 12 - Serão estabelecidos e revistos

periodicamente,

mediante ato do Ministro da Fazenda, os coeficientes

percen_

tuais admitidos para as deduções a que se refere este

artigo,

considerados os tipos. de produção ou atividades reunidos em

gr~

pos, segundo o grau de essencialidade (Lei n2 4.lJl/62,art. 12,

§ 12).
§ 2º - Não são dedutíveis as quantias devidas a título
de royalties pela exploração de patentes de invenção ou

u~o

de

marcas de indústria e comércio, e por assistência técnica, cien
tífica, admf.n.í.s t r-a t Lva ou semelhante, que não satisfizerem

às

condições previstas neste Regulamento ou excederem os limites

r~

feridos no parágrafo anterior, as quais serão consideradas como
lucros distribuídos (Lei n2 4.1J1/62, arts. 12 e 1J).
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§ 32 - A dedutibilidade das importâncias pagas ou credi tadas pelas pessoas jurídicas, a tí tulo de aluguéis ou royal ties
pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão

de

marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferêE
cia de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializa_
dos) somente será admitida a partir da averbação do· respectivo
ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
obedecidos o prazo e as condições da averbação e demais

normas

da legislação específica sob fiscalização do mesmo Instituto(Lei
n 2 5.772/71, art. 29 e §§, art. 30 e § único, art. 90 e §§
e
art. 126).
Art. 178 - As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou
fí~

as domiciliadas no exterior, a título de assistência técni

ca,

ientífica, administrativa ou semelhante, quer fixas,

com

percentagens da receita ou do lucro, somente

poderão

deduzidas como despesas operacionais, quando satisfizerem

quer
ser
aos

seguintes requisitos (Lei n2 4.506/64, art. 52):·
a) constarem de contrato por escrito registrado no BaE
co Central do

Br~sil;

b) corresponderem a serviços

efetivamente

prestados à

empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviados ao
País, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da em
presa;
c) o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro da Fazenda, em conformidade com a
legislação específica.

§ 12 _ As despesas de assistência técnica,
administrativa e semelhante, somente poderão ser

científica,
deduzidas nos

5 (cinco) primeiros anos de .funcionamento da empresa ou da
trodução do processo especial de produção, quando

in-

demonstrada

sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais 5(ci!!.
co) anos por autorização do Conselho Monetário Nacional (Lei n2
4.131/62, art. 12, § 32).

§ 22 _ Não serão dedutíveis as despesas referidas neste
artigo, quando pagas ou creditadas (Lei n2 4.506/64, art. 52, §
único) :
a) pela filial de empresa com sede no exterior, em ben~
fício de sua matriz;
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b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa

domicili~

da no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.

SEÇÃO

XI

DA REMUNERAÇÃO DOS SOGrOS, DIRETORES ou ADMINISTRADORES
E TITULARES DE EMPRESAS INDIVIDUAIS

Art. 179 - A despesa operacional relativa à

remunera_

ção mensal dos s6cios, diretores ou administradores de sociedades comerciais ou civis, de qualquer espécie, assim como

a dós

titulares das empresas individuais, não poderá exceder, para

c~

da beneficiário, a 7 (sete) vezes o valor fixado como limite de
isenção na tabela de desconto do imposto na fonte sobre
mentos do trabalho assalariado, vigorante no mês a que

rendi_
corres-

ponder a despesa (Decreto-lei n~ 401/68, art. 16, e Decr€to~lei
n~ 1.089/70, art.

§

i

e

-

7~).

O valor total da remuneração colegial a que

se

refere este artigo não poderá l.,lltrapassar a 7 (sete) vezes o V;o
10r da remuneraçao individual (Decreto-lei
401/68, art.16).

n'

§

2~

- A dedução das remunerações pagas na forma deste

artigo, em cada ano-base, não poderá ser superiora )056 (trinta
por cento) do lucro tributável antes de feita a dedução

dessas

mesmas remuneraçoes (Decreto-lei n~ 401/68, art. 16, § l~).

§

J~

- Em qualquer hipótese, mesmo no caso de

prejuíz~

será sempre admitida, para cad~ um dos beneficiários, remunera_
ção mensal igual ao valor do limite de isenção para efeito

de

desconto na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado (D~
ereto-lei n~ 401/68, art. 16, § 2~).

§

4~

- Para apuração do montante mensal da

remuneraçã~

serão computados todos os pagamentos efetuados pela pessoa juri
dica em caráter de retribuição pelo exercício da função de
tor ou administrador, de sócio, de titular de empresa
dual,

inclus~ve

Art.

dir~

indivi_

as despesas de representação.

~80

- A remuneração de cada um dos

conselheiros

fiscais ou consultivos de sociedades comerciais ou civis, de

q~

quer espécie, não poderá ultrapassar a Cr$ 4.000,00 (quatro mil
cruzeiros) anuais (Lei n s 4"506/64, art. 51, § 2~).
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tit~

Os pagamentos, de qualquer natureza, a

lar, sócio ou dirigente da pessoa jurídica, ou a parente dos

me~

mos, poderão ser impugnados pela autoridade lançadora, se o

co~

tribuinte não provar (Lei n~

5~):

4.506/64, art. 47, §

a) no caso de compensação por trabalho assalariado, a~
tônomo ou profissional, a prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou transação.
Parágrafo único. Incluem-se entre os pagamentos de que
trata este artigo as despesas feitas,

direta ou

pelas empresas, com viagens para o exterior,

indiretamente,

equiparando-se os

gerentes a dirigentes de firma ou sociedade (Lei n~
art

4.506/64,

47, § 7 s ) •
Art. 182 - No caso de empresa individual, a autoridade

lançadora poderá impugnar as despesas pessoais do titular da
presa que nao forem expressamente previstas na lei como

admi tidas, se ele .não puder provar a relação da despesa com a
tividade da empresa (Lei n~

SEÇÃO

4.506/64, art. 47, §

e~

dedu~ões
~

4~).

XII

DAS GRATIFICAÇÕES A EMPREGADOS
Art. 183 - A .despesa operacional relativa às gratific~
çoes pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem, excluído o 132 salário, não poderá exceder

a

importância

anual de Cr$ 15.JOO,00 (quinze mil e trezentos cruzeiros)
cada um dos beneficiados (Decreto-lei n2

para

401/68, art. 17).

SEÇÃO XIII
DAS COMISSÕES, BONIFICAÇÕES OU GRATIFICAÇÕES
NÃO INDIVIDUALIZADAS
Art. 184 - Não são dedutíveis as importâncias declaradas como

p~gas

ou creditadas a título de

comissões,bonificaçõe~

gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação
ou a causa que deu origem ao rendimento e quando
do pagamento não individualizar o beneficiário
(Lei n2

3.470/58, art. 22).

o comprovante
do rendimento

352

ATOS

DO

SEÇÃO

PODER

EXECUTIVO

XIV

DOS PREJuízos POR DESFALQUE, APROPRIAÇÃO

INDÉBITA E FURTO
Art. 185 - Somente serão dedutíveis como

despesas

prejuízos por desfalque, apropriação indébita e furto, por

os
em-

pregados ou terceiros, quando houver inquéri to instaurado nos tçr

mos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa

pe-

rante 'a. autoridade policial (Lei ns 4.506/64, art. 47, § )9).

SEÇÃO

XV

DAS PERDAS EXTRAORDINÁRIAS DE BENS
Art. 186 - Poderão ser deduzidas como despesas
cionais as perdas extraordinárias de bens objeto

da

opera-

inversão,

quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência, de

casos fortuitos ou de força maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguro, desde que não compensadas por indenizações de
terceiros (Lei n2 4.506/64, art. 47, § 62).

SEÇÃO XVI
DAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
Art. 187 - Serão admitidas como despesas

operacionais

as contribuições e doações efetivamente pagas (Lei n2 4.506/64,
art. 55):
a) a organizações desportivas, recreativas e culturais,
constituídas para os empregados da empresa;
b) a pessoa jUT1dica de direito público;
c) a instituições filantrópicas para educa~ão, pesquisas científicas e tecnológicas, desenvolvimento cultural ou ar~
d.stico;
d ] sob' a forma de bolsas de estudo e prêmios de estím1:!,
lo à produção

intelec~ual.

§ Ls -'. Somente serão dedutíveis do lucro operacional as
contribuições e doações a instituições ~ilantrópicas, de educa_
ção, pesquisas cientí~icas e tecnológicas, desenvolvimento cultural ou artístico, que satisfaçam aos seguintes requisitos ~ei
n2 4.506/64, art. 55, § 12):
a) estejam legalmente constituí4as no Brasil, em fun_
cionamento regular;
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b) estejam registradas nas repartições

da

Secretaria

da Receita Federal;
c) não distribuam lucros, bonificações ou vantagens
seus administradores, mantenedores ou associados,

a

sob qualquer

forma ou pretexto;
d) tenham remetido às repartições da Secretaria da Receita Federal, no ano anterior ao da doação, se já então consti
tuídas, demonstração da receita e despesa e relação das contribuições ou doações recebidas.

§ 22 - Somente poderão ser deduzidas como despesas

op~

racionais as contribuições ou doações sob a forma de prêmios de
estímulo à produção d n t eLe o t.u a L,

de bolsas de estudo ou especi.!:,

lização, no País ou no exterior, que sejam concedidos (Lei
4.506/64, art. 55, § 2 2):

n2.

a) por intermédio de universidades, faculdades,insti_
tutos de educação superior, academias de letras,

entidades

de

classes, estabelecimentos de ensino, órgãos de imprensa de gran
de cirCUlação, empresa de radiodifusão ou de televisão, socied~
des ou fundações de ciência e cultura. inclusive artísticas, l~
galmente constituídas e em funcionamento no País;
b) mediante concurso público, de livre inscrição pelos
candidatos que satisfaçam às condições divulgadas com
cia, cujo julgamento seja

organiz~do

anteced~E

de modo a garantir decisão

imparcial e objetiva;
c) a empregados da empresa, desde que freqüentem entidades legalmente constituídas, em funcionamento regular, registradas nas repartições da Secretaria da Receita Federal
não estejam, direta ou indiretamente, vinculadas à

e

própria

que
em

presa.
Art. 188 - No caso de que trata o artigo anterior, o t.,2,
tal das contribuições ou doações admitidas como despesas operacionais não poderá exceder, em cada exercício, 5% (cinco por cel!
to) do lucro operacional da empresa, antes de computada essa

d~

dução (Lei n2 4.506/64, art. 55, § 3 2).
Art. 189 - As doações a instituições especializadas,p~
blicas ou privadas, sem fins lucrativos, para

a

realização

de

programas especiais de ensino tecnológico da pesca ou de pesqui
sas de recursos pesqueiros, previamente aprovados pela Superin-
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tendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), poderão ser deduzidas como despesas operacionais (Decreto-lei n!! 221/67, art.

85, b).
Art. 190 - As doações a instituições especializadas,p~
blicas ou privadas,

sem fins

lucrativos,

para

a

realização

programas especiais de ensino tecnológico ou de pesquisas de

de
r~

aprov~

cursos naturais e de potencialidade agricola e pecuária,

dos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDA~,
poderão ser deduzidas como despesas operacionais (Decreto-lei n!!

756/69. art. 32, b).
SEÇÃO XVII
DAS DESPESAS DE PROPAGANDA
Art.

191 -

Somente serão admitidas como despesas de pr.2,

paganda, desde que diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa (Lei n~ 4.506/64, art.

54):

a) os rendimentos específicos de trabalho assalariado,
autônomo ou profissional, pagos ou creditados

a

terceiros, e a

aquisição de direitos autorais de obra artística;
b) as importâncias pagas a empresas jornalísticas, co~
respondentes a anúncios ou publicações;
c) as importâncias pagas a empresas de radiodifusão ou
televisão,

correspondentes a anúncios, horas locadas ou progra-

mas;
d ] as despesas pagas a quaisquer empresas, inclusive de
propaganda;
e) o valor das amostras,

tributáveis ou nao pelo impo~

to sobre produtos industrializados, distribuídas
por laboratórios químicos ou farmacêuticos,

gratuitamente

e por outras empre-

sas que utilizem esse sistema de promoção de venda de seus produtos, sendo indispensável:
I

- que a distribuição das amostras seja contabilizada

nos livros de escrituração da empresa, pelo preço de custo real;
11 - que a saída das amostras esteja documentada com

a

emissão das correspondentes notas fiscais;
111 -

que o valor das amostras distribuídas em cada

ano

nao ultrapasse aos limites estabelecidos pela Secretaria da Receita'Federal, até o máximo de 5% (cinco por cento)

da

receita
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bruta obtida na venda dos produtos, tendo em vista a natureza do
negócio.

§ I!! - Poderá ser admi tido, a critério da Secretaria da
Receita Federal, que as despesas de que trata a alínea
passem, excepcionalmente, aos limites previstos no

~

ultr~

inciso 111,
prod~

nos casos de planos especiais de divulgação, destinados a

zir efeito além de um exercício, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada no prazo mínimo de)

(três)

anos, a partir do ano seguinte ao da realização das despesas (Lei
n!! 4.~06/64, art. 54, § único).

§ 2!! - As despesas de propaganda, pagas a quaisquer

e~

presas, somente serão admitidas como despesa operacional, quando a empresa beneficiada for registrada no Cadastro Geral de, CoE.
tribuintes e mantiver escrituração regular (Lei n!! 4.506/64, ar~

54, IV).
§ )!! - As despesas de que trata este artigo deverão ser
escrituradas destacadamente em conta própria.
Art. 192 - É permitido às empresas exportadoras de pr~
dutos manufaturados, inclusive cooperativas, consórcios de
portadores, consórcios de produtores ou entidades

ex-

semelhantes,

imputar ao custo, destacadamente, para apuração do lucro tributável, os gastos que, no exterior, efetuarem com a promoção
sições e certames semelhantes,

com a manutenção de filiais,

escritórios e de depósitos ou congêneres, na forma,

e
exp~

propaganda de seus produtos, com a participação em feiras,

de

limite e coE.

dições determinados pelo Ministro da Fazenda (Decreto-lei n e 49J/
69, art. 7!! e § único).
SEÇÃO XVIII
DA DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
Art. 19) - Poderá ser computada, como custo ou
em cada exercício, a

encarg~

importância correspondente à diminuição do

valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal (Lei n e 4. 5~6/64, art. 57).

§ l!! - A quota de depreciação registrável em ~ada exeE
cício será estimada pela aplicação da taxa anual de depreciação
sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis, atualizado m2
netariamente, observado, quanto aos bens reavaliados nos
de fusão,

casos

incorporação e de outras formas de combinação e asso-
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ciação de interesses de empresas, o disposto nos §§ 16 a

20

do

art. 577 (Lei n2 4.506/64, art. 57, § 1 2).
§ 22 _ A taxa anual de depreciação sera fixada em função do prazo durantS o qual se possa esperar a utilização econ~
mica do bem pelo contribuinte, na produção de seus

(Lei nl! 4.506/64, art. 57. § 2 2 )

rendimentos

.

§ 32 _ Para os efeitos do § 22, no que concerne aos bens
móveis, poderão ser adotados, em função do número de horas diárias de operação, os seguintes coeficientes de depreciação ace-

lerada (Lei nl! 3.470/58, art. 69):
Um turno de 8 horas.

0.0

0.0

~

•••

1,0

Dois turnos de 8 horas

1,"5

Três turnos de 8 horas

2,0

§ 42 _ A Secretaria da Receita Federal publicará

peri~

dicamente o prazo de vida útil admissível, em condições normais
ou médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às
condições de depreciação de seus bens, desde que faça

a

prova

dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei ng 4.506/64,
art. 57, § 3 2).

§

sg -

No caso de dúvida, o contribuinte ou a

autorid~

de lançadora do imposto poderão pedir perícia do Instituto
cional de Tecnologia, ou de outra entidade oficial

de

Na-

pesquisa

científica ou tecnológica, prevaI~Fendo os· prazos de vida

útil

recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados por decisão administrativa superior ou por sentell
ça judicial, baseadas, igualmente, em laudo técnico idôneo (Lei
ng 4.506/64, art. 57, § 42).

§ 6g - A depreciação será deduzida

pelo

contribuinte

que suporta o encargo econômico do desgaste ou obsolescência,de
acordo com as condições de propriedade', posse ou uso do bem (Lei
n g 4.506/64, art. 57, § 7 g ) .

§ 7 g - A quota de depreciação é dedutível a partir

da

época em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições
de produzir (Lei n g 4.506/64, art. 57, § 82).

§ 82 _ Podem ser objeto de depreciação todos

os

físicos sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais

bens
ou
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obsolescência normal, inclusive edif{cibs e construções (Lei nº
4.506/64, art. 57, § 9º).
§,9º .. Não será admitida quota de depreciação referente a (Lei nº 4.506/64, ar~. 57, § 10):
a) terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou con.§.
truções;
utiliza~os

b) prédios ou construções não alugados nem
pelo proprietário na produção dos seus· rendimentos ou

destina-

dos a revenda;
c) bens
como obras de

q~e

ar~e

normalmente aumentam de valor com o tempo,

ou antiguidades.

§ 10 - O valor não depreciado dos bens sujeitos à

de-

preciação, que se tornarem imprestáveis ou caírem em desuso, im
portará na redução do ativo imobilizado (Lei

nº

art.

4.506/64,

57. § i i ) ,
§ 11 - Quando o registro do imobilizado for feito

por

conjunto de instalações ou equipamentos, sem especificação sufi
ciente para permitir aplicar as di~erentes taxas de depreciação
de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não tiver el~
mentos para

justi~icar

as taxas médias adotadas para o

co~junt~

será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de

maior

vida útil que integrem o conjunto(Lei nº 4.506/64,art.5t, § l2~

§ 12 _ Não será admitida depreciação dos bens para

os

quais seja registrada quota de exaustão, ressalvado o disposto
no art. 197, §§ 3 2 e 52 (Lei nº. 4.506/64, art. 57, § 13,
e Decreto-lei n s 1.096/70, art. 1 2, § 52).

§ 13 - A quota de depreciação, registrável em cada

e-

xercício, dos bens aplicados exclusivamente na exploração de m!
nas, jazidas e florestas, cujo período de exploração total seja
inferior ao tempo de vida útil desses bens, poderá ser determinada, opcionalmente, em função do prazo da concessão ou do contrato~de

ano

e

exploração ou, ainda, do volume da produção

sua relação com a possanÇa conhecida da mina

de

cada

ou dimensão

da floresta explorada (Lei n2 4.506/64, arts. 57, § 14, e 59, §

2').
§ 14 _ No caso de bens objeto de arrendamento

mercan-

til a que se referem o art. 220\e seus parágrafos, as quotas de
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depreciação serão admitidas como custo da pessoa jurídica arrell
dadora (Lei n~ 6.099/74, art. 12 e §§).

§ 15 - No caso .de bens adquiridos na forma do §

6~

do

artigo 220, a depreciação seri calculada sobre o custo de aquisição, como tal entendido

Q

preço p~go pelo arrendatário ao ar-

rendador pelo exercício da opção de compra.(Lei n~ 6.099/74,art.
15 e § único).

§ 16 - O montante admissível como custo,em cada exerci
c Lo , a título de depreciação da correção monetária compreende ta,!!!
bém a parcela correspondente à variação dos duodéc ãmoa mensais ,a-

purada às mesmas taxas utilizadas para a correção das
Reajustáveis do Tesouro Nacional e verificada entre:

Obrigações

a) o mês de início do exercício social, oude aquisição
ou incorporação do bem, e o mês a que o duodécimo corresponder,
para os duodécimos calculados sobre o custo histórico;
b) o mês de registro da correção monetária e o

mês

a

que o duodécimo corresponder, no caso de duodécimos calculados
sobre os valores de correção.

§ 17 - Em qualquer hipótese, o montante acumulado

das

quotas de depreciação não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem, atualizado monetariamente (Lei n~ 4.506/64, art. 57,

§

6').
Art. 194 - Poderão ser adotados coeficientes de depre-

ciação acelerada nas hipóteses e na forma dos parágrafos
tes (Lei n~ 4.506/64, art. 57, § 59, Decreto_lei

n2

segu~

1.137/70,

art. 12, d, e Decreto-lei n2 1.287/73, art. 12, IV).

§

1~

- As taxas de depreciação usualmente admitidas po

derão ser multiplicadas por um coeficiente' igual a 3 (três), em
cada um dos 3 (três) anos subseqUentes ao início da operação da
nova instalação, nos casos de inversão em compra dos bens de pr,2
dução novos, fabricados no País, necessários à execução de projetos (Decreto-lei n s 1.137/70, art.

j

a,

d,

e

Decreto-lei

ns

1.287/7J, arts. 12, IV, e 22):
a) de implantação ou ampliação
pe1~

dedndõs t.r-Las ,

aprovados

Conselho de Desenvolvimento Industrial;
b) de desenvolvimento das atividades de mineração, in-

clusive:
I

- prospecção, estudos e pesquisa relacionados

com

o

Aros

DO

PODER

359

EXECUTIVO

levantamento e o aproveitamento de recursos minerais;
minerai~

II - operações sujeitas ao imposto único sobre

ã e

~

§ 22 _ A concessão do benefício previsto nas alíneas
do parágrafo anterior, bem como a fixação das condições a

serem cumpridas pelos beneficiários, cabem, respectivamente, ao
Ministro da Indústria e do Comércio e
Energia (Decreto-lei n2 1.137/70, art.

ao Ministro
22, e

das

Minas e
n2

Decreto-lei

1.287/7J,art. 32).

§ 32 _ O rião cumprimento

d~s

condições a que se refere

o parágrafo anterior importará na perda do' favor concedido, exá,
gindo-se o recolhimento da diferença do impost.o, sem prejuízo das
penalidades e demais encargos legais.
tel~

§ 42 _ As concessionárias de serviços públicos de
comUnicações poderão computar, como custo

ou

encargo,

anuais de depreciação acelerada, mediante aplicação,

quotas

sobre

as

taxas normais, dos seguintes coeficientes:
a) nos exercícios financeiros de 1975 a 1977-2,0 (dois);
b) nos exercícios financeiros de 1978 a 1980 - 1,5

(um

inteiro e cinco décimos).

§ 52 - Os coeficientes de que trata o parágrafo

ante-

rior poderão ser aplicados, pelos prazos especificados, a máquá,
nas, equipamentos, instrumentos, veículos e instalações (exclui
dos prédios e obras de construção civil) das concessionárias.

§ 62 _ O direito à depreciação acelerada previsto no §
42, poderá ser exercido, independentemente de qualquer

autoriz~

ção administrativa, a partir da instalação ou colocação do

bem

em operação.

§ 72

As percentagens de depreciação

acelerada serão

aplicadas sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis,

co~

rigido monetariamente, observado o disposto no § 17 do artigo -193.
Art. 195 - No cálculo da depreciação dos bens do ativo
serão
imobilizado das concessionárias de serviços portuários,
também levados em conta os valores correspondentes a investime~
tos feitos no porto pelo poder concedente, diretamente ou por
órgão descentralizado, ou a investimentos feitos por

conta

custeio. visando à reposição, substituição ou conservação

bens objeto dos projetos de obras aprovados pelo

de
dos

DepartamentoN~

cional de Portos, Rios e Ca na í.s ou pelo Departamento Nacional de
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Portos e Vias Navegáveis (Dec~~to-lei n~ 973/6~, art.lº, §§

22

e 32).

Parágrafo único - No caso de novos investimentos a serem feitos pelas concessionárias de serviços portuários

e

que

resultarem em parcela de capital reconhecido, o Ministro da Fazenda pod~rá fixar, para determinados bens, o respectivo período de vida útil (Decreto-lei nº 973/69, art. 10).

SEÇÃO

XIX

DA AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS, BENS, CUSTOS E DESPESAS
Art. 196 _ Poderá ser computada, como custo ou encargo,
em cada exercício, a importância correspondente à

recuperação

do capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou
exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização p~
lo contribuinte tenha.o prazo legal ou contratualmente

limitad~

tais como (Lei n~ 4.506/64, art. 58):
a) patentes de invenção, fórmulas e processos de fabri
cação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões;
b) investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a concessão de serviço público, devem reverter
ao poder concedente, ao fim do prazo da concessão, sem

indeniz~

ção;
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação
contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de

de

explor~

ção de fundos de comércio;
dos ou

d) custo das construções ou benfeitorias em bens loca~
em bens de terceiros, quando não houver

arrendados~ou

direito ao recebimento ?e seu valor.

c§ 12 -A quota anual de amortização será fixada com
se"no custo de aquisição do direito ou bem atualizado
men~e e

b~

monetari~

tendo em vi~ta o número de anos restantes de existência

do direito, observado o disposto no art. 193, e, quanto aos bens
reavaliados nos casos de fusão, incorporação e de outras formas
de combinação e associaçã9de interesses de empresas, o previsto nos- parágrafos 1,6 a 20 do art. 577 (Lei n s 4.506/64, art. 58,

§ 1').
§ 22 - Em qualquer hipótese, o montante acumulado das
o custo de

quotas anuais de amortização não poderá u Ltrapassar
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aq~isição

do direito ou bem, atualizado monetariamente

4.506/64, art. 58, §
§

3~

(Lei nº

2~).

- Poderão ser também amortizados, no prazo mínimo

de 5 (cinco) anos (Lei n~ 4.506/64, art. 58, § 3~):
a) a partir do início das operações, as despesas de 0E
ganização pré-operacionais ou pré-industriais;
b) o custo de pesquisas referidas no art. 173 e seu p~
rágraro.

l~,

se o contribuinte optar pela sua capitalização;

c) a partir da exploração da jazida ou mina, ou dD ini
despe~

cio das atividades das novas instalações, os custos e as

sas de desenvolvimento de jazidas e minas ou de expansão de ati
vidades industriais, classificados como· ativo até o término da
construção ou da preparação para exploração;
d) a partir do momento em que for iniciada
ou atingida a plena utilização das instalações,

a

a

operação

parte

dos

custos, encargos e despesas operacionais registrados como

ati-

vo durante o período em que a

empresa~

na rase inicial da

ção, utilizou apenas parcialmente o seu equipamento ou
instalações.

§

4~

~

Se a existência ou

exerc~cio

do direito,

as

oper~

suas

ou

a

utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não. amortizado constituirá prejuízo no ano em que
se extinguir o direito ou terminar a utilização do bem

4.506/64, art. 58, §
§

5~

(Lei n~

4~).

- Somente serão admi tidas as amortizações de cu etce

ou despesas que observem as condições estabelecidas neste Regulamento (Lei nº 4.506/64, ar~. 58, § 5~).

§

6~

- Não será admitida amortização de bens, custos ou

despesas, para os

quai~

seja registrada quota de exaustão, res-

salvado o disposto no art. 197 (Lei n~ 4.506/64, art. 58, § 6~,
e Decreto-lei n~ 1.096/70, art. l~, § 5~).

§

7~

- Poderão ser amortizadas, nos valores e nos exeE

c Lc Lo a escolhidos pe Lo contribuinte, dentro do 'prazo de lO(dez)
anos contados do início das operações, as despesas pré-operaci2
nais ou p r-é-e Lndue t r-La Le das empresas .fabricantes de produtos

m~

nufaturados que tiverem Programa Especial de Exportação aprovado mediante parecer prévio da Comissão para Concessão de Benefi
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cios Fiscais a Programas Especiais de Expprtação

(BEFIEX)

(De-

ereto-lei n!! 1.219/72, arts. 12, 62, 14 e 17).

§ 82 _ A data do infcio das operações, para
do prazo de que trata o parágrafo

an~erior.

BEFIEX (Decreto-lei n!! 1.219/72, art. 14, §

§ 92 - O preju{zo decorrente

da

12).

amortização das despe-

sas de que trata o § 72 não poderá ser deduzido do
após o décimo ano do início das operações

contagem

será declarada pela

luc~o

real

(Decreto-lei ne 1.219/

72, art. 14, § 22).
§ 10 - Mediante parecer da Comissão de Fusão e

Incorp~

raçao de Empresas - COFIE, nas hipóteses de fusão ou incorporaçao, e da Secretaria da Receita Federal, nos demais casos, pod2

rã o Ministro da Fazenda autorizar a amortização, em mais de um
exercício, a-t é. o máximo de 6 (seis) - incluindo o que deveria s};!
portar o encargo - de despesas e outros enc.argos decorrentes
processo de reestruturação ou modernização de empresas ou
po de empresas, cujo efeito nos resultados operacionais

de

gru-

ultra-

passe o exercício em que ocorrerem, desde que constituam parcelas normalmente dedutíveis do lucro tributável

(Decreto-lei n2

1.303/73, art. 12, §§ 22e 32).

§ 11 _ Quando se tratar de instituições financeiras,
clusive nos casos de aquisição de ações para obtenção do
le acionário e posterior incorporação ou fusão,

a

i~

contr~

autorização

mencionada no parágrafo ariterior é da competência do Conselho M~
netário Nacional, independentemente de audiência de qualquer o~
tro órgão (Decreto-lei n2 1.303/73. art. 12 e § 12 e art. 22).

§ 12 - Sempre que a pessoa jurídica postulante do

ben~

fício previsto no § 10 se achar sujeita a normas gerais de funcionamento baixadas por outro 6rgão que não os mencionados

nos

§§ 10 e lI, tal 6rgão será, também e preliminarmente,ouvido (D~
creto-lei ns 1.303/73, art. 1.9, § 42).

§ 13 - No caso dos dispêndios de que trata o §

32

do

artigo 161, o Conselho Monetário Nacional poderá permitir a sua
amortização no máximo por 6 (seis) exercícios

(Decreto-lei

1.337/74, art. 12, § único).
SEÇÃO

XX

DA QUOTA DE EXAUSTÃO DOS RECURSOS MINERAIS E FLORESTAIS
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RECURSOS MINERAIS

Art. 197 - As empresas de mineração poderão deduzir; c~
mo custo ou encargo, quota de exaustão de recursos minerais equi valente a 20% (vinte por cento) da r-e oe í, ta bruta auferida nos
10 (dez) primeiros anos de exploração de cada jazida

(Decreto-

lei n~ 1.096/70, art. l~).

§

l~

-

O in{cio do período de exploração será

aquele

que constar do plano de aproveitamento econômico da jazida,

de

que trata o Código de Mineração, e que vier a ser aprovado pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral (Decreto-lei n~1.096/
70, art.

l~,

§

2~

§

l~).

- A receita bruta que servirá de base

ao

da quotà de exaustão será a correspondente ao valor

cálculo

dos

mine-

rais e x t r-a Ldo a , no local da extração, de acordo com os cri t

é

r-í o s

estabelecidos no artigo 7f do Decre~o-lei nº 1.038, de 21 de o~
tubro de 1969 (Decreto~lei n~ 1.096/70, art.

§ 3º

l~,

§ 2º).

É facultado à empresa de mineração deduzir,

em

cada exercício, quota de exaustão superior ou inferior a 20%~~
te por cento ) da r-e c e í t a bruta do exercício; desde que a

soma

das deduções realizadas até o exercício em causa não ultrapasse
a 20% (vinte por cento) da receita bruta auferida desde
cio da exploração (Decreto~lei nº 1.096/70, art. lº,

o

in{-

§ 3~).

§ 4º - A ded~ção poderá ser realizada em exerc~c~os s~
seqUentes ao período inicial de 10 (dez) ~nos, observado o mesmo limite global de 20% (vint~ por cento) da receita bruta auf~
rida nos 10 (dez) primeiros anos de exploração (Decreto-lei

n~

1.096/70, art. lº, § 4~).

§ 5º - A dedução da quota de exaustão, nos termos deste artigo, não prejudica o direito à dedução de quotas de amortização e de depreciação, nos ter~os dos arts. 193 e 196, obse~
vadas as condições específica~ nos casos de fusão,

incorporação

e de outras formas de ?Ombinaçãd ou associação de empresas,

su~

metidas à COFIE (Decreto~~ei n s ' 1.096/70, e r-e, V!, § 5º).
§ 6º - A quo t.a. de exaustão, deduzida nos termos deste
a~tigo, constituirá reserva a ser incorporada, até 12 (doze) m~
ses após a data de sua constituição, ao capital social da empr~
e a de mineração, Lrrde p e rid e n tieme n t.e d.o' pagamento do imposto ,quer
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pela pessoa jur!dica, quer pelos seus titulares, sócios ou aci~
nistas (Decreto-lei nQ 1.096/70, art. 19, § 62).

§ 72 - O limite global estabelecido neste artigo abraE
gerá as quotas de exaustão que já tenham sido deduzidas com base no parágrafo 42 do artigo 59 da Lei n Q 4.506, de 30 de novem
bro de 1964 (Decreto-lei n2 1.096/70, art. 22, §.único).

§ 82 _ Às empresas de mineração que, em 24 de março de
1970, eram detentoras, a qualquer t{tulo, de direitos de decreto de lavra, é assegurado direito equivalente ao definido neste
artigo, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir do
1971 (Decreto-lei nº 1.096/70, art.

exerc{cio

de

29).

§ 9 2 - A isenção tributária prevista no parágrafo 69 ã
pliea-se também aos aumentos de capital das pessoas

jurídicas,

mediante a utilização do aumento do valor do

decorrente

ativo

dos aumentos de capital realizados, nos termos daquele parágrafo, por sociedades das quais sejam elas acionistas

ou

sócias,

bem como às ações novas ou cotas distribuídas em virtude desses
aumentos de

ó

a p í, tal (Decreto-lei n e 1.096/70, a r-t, 12, § 7!:!).

Art. 198 - Ao invés do critério estabelecido no artigo
anterior, poderá a empresa de mineração comput~r como

custo

ou

encargo, em cada exercício, a importância correspondente à dimi
nuição do valor dos recUrsos minerais resultante de
ração (Lei n 2 4.506/64, art. 59).

sua

§ 12 _ Na hipótese deste artigo, a quota anual de

exp12

exau~

tão será determinada de acordo com os princípios da depreciação

a

que se refere o artigo 193, com base no custo de aquisição ou

prospecção dos recursos minerais explorados,
riamente (Lei n~ 4.506/64, art. 59, § 1!:!).

corrigido moneta_

O montante anual da quota de exaustão será

de_

terminado tendo em vista o volume da produção no ano e sua

rel~

§

20

ção com a possança conhecida da mina ou em função do
concessão (Lei n'

prazo.

da

4.506/64, art. 59, § 2').

SUBSEÇÃO

II

DA QUOTA DE EXAUSTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS
Art. 199 _Poderá ser computada, como custo ou encargo,
em cada exerc!cio, a importância correspondente à diminuição do
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valor de recursos florestais, resultante de sua exploração (Lei
n'

4.506/64, art. 59).
Parágrafo único _ A quota anual de exaustão será

dete~

minada de acordo com os princípios de depreciação a que se

ref~

re o artigo 193, com base no custo de aquisição ou plantio

dos

recursos florestais explorados (Lei n s 4.506/64, art. 59, § 1 2).
Art. 200

O montante anual da quota de exaustão

será

determinado tendo em vista o volume da produção no ano e sua

r~

lação com a dimensão da floresta explorada, ou em função do prâ
zo do contrato de exploração (Lei n2 4.506/64, art. 59, § 22)a
CAPITULO

X

DOS RESULTADOS DE TRANSAÇÕES EVENTUAIS
Art. 201 _ Os resultados líquidos de transações
tuai~

even_

Berão demonstrados pela escrituração da empresa, feita de

acordo com as prescrições legais, destacadamente do lucro operâ
c t ona.i ,

§ 12 _ Constituem receita de transação eventual os va_
lores havidos pelo cedente na cessão dos direi tos
de atividades financeiras,

ao

exercício

certificados por cartas-patente ou

o~

tros títulos de autorização expedidos pelo Banco Central do Br~
si1, referidos no § 32 do art. 161 (Decreto_lei n 2 1.)37/74, a~
tigo 22).

§ 22 _ O Conselho Monetário Nacional poderá

autorizar

o diferimento das receitas referidas no parágrafo anterior,

de

acordo com as condições de pagamento aprovadas para a transação
que lhes der origem [De cz-e t.oc Le ã, n2 1.337174, art. 22, § único).
Art. 202 _ Não são dedutíveis os prejuízos

havidos em

virtude de alienação de ações, títulos ou quotas de capital, com
deságio superior a 10% (dez por cento) dos respectivos
de aquisição, salvo se a venda obedecer às seguintes

valores
condições

(Lei n~ 3.470/58, art. 84):
a) houver sido realizada em Bolsa de Valores, ou, onde
esta não existir, tiver sido efetuada através de leilão público,
com divulgação do respectivo edital, na forma da lei, durante 3
(três) dias no período de um mês;
b) houver comunicação, por escrito, ao 6rgão competen_
te da Sec~etaria da Receita Federal, dentro de )0 (trinta) dias
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com demonstração de que há correspondência entre o pr.!:,

ço de venda e o valor das ações,

títulos ou quotas de capital no
mercado ou com base no acervo liquido da empresa a que se refe-

rem.

§ 19 - As disposições das alíneas ~ e ~ deste artigo
não se aplicam às sociedades de investimentos fiscalizadas pelo
Banco Central do Brasil (Lei ne 3.470/58, art. 84, § único).

§ 29 - Para a apuração do deságio referido neste artititulas OU~

go, só será admitido valor de aquisição d<\s aç'Se s ,

tas de capital, superior ao do mercado ou do acervo líquido, além de 10% (dez por cento), quando a pessoa jurídica adquirente
comunicar a transação ao órgão competente da Secretaria da

Re-

ceita Federal, com demonstração idêntica à prevista na al!nea

~

deste artigo, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de ~
quisição (Lei n2 3.470/58, art. 85).

~ere

o

§ 3 2 - Para -e~eito da apuração do deságio a que se reanterior, nos casos de aquisição anterior a28

parágra~o

de novembro de 1958, será admitido o ágio superior a

10%

dez

por cento) do valor nominal dos títulos, ações ou quotas de capital, somente quando provada a
da

aquis~çao

correspond~ncia

entre

o

valpr

e o valor real do acervo líquido da empresa, na dã

ta da aquisição (Lei nº 3.470/58, art. 85, § único).
Art. 203 - Nos casos de aquisição de ações 'de institui
ções ~inanceiras, para obtenção do seu controle acionário e po~
terior incorporação ou fusão no prazo fixado pelo Conselho

Mon~

tário Nacional, poderá este, no interesse da economia nacional,
autorizar a dedução como prejuízo da diferença a maior, verificada entre o valor de aquisição e o valor da parte do patrimônio
l!quido correspondente a essas ações, mesmo antes

de

realizada

a incorporação ou ~usão, sem preju{zo do disposto no § 10 do aE
tigo 196 (Decreto-lei nº 1.303/73, art. 22 e § 2º) •

.§ 12 - Na hipótese deste artigo, deverá a empresa ben~
~iciária promover a redução do custo das ações adquiridas no mo,!!:

tante dos prejuízos contabi1izados (Decreto-lei n2 1.303/73,art.
22, § H).

§ 22 _ Caeo não se efetive a incorporação ou fusão

no

prazo fixado pelo Conselho Monetário Nacional, ficará a empresa
sujeita ao recolhimento do imposto que tenha deixado de recolher
em razão da autorização referida neste artigo, acrescido de

co~
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reção monetária e da multa prevista no artigo 544 ( Decreto-lei
n2 1.303/73, art. 22, § 3 2).
CAPiTULO XI
DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM DESCONTO DE IMPOSTO
RETIDO PELAS FONTES PAGADORAS

Art. 204 _ Na determinação dos

rendimentos

auferidos

com desconto do imposto retido pelas fontes pagadoras, serão

02

servadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes normas;
a) o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância bruta,verificada antes de sofrer
o desconto do imposto na fonte;
b) o imposto descontado na fo~te pagadora será escrit~.
raêo, na empresa beneficiária do rendimento, como despesa ou en
cargo não dedutível na apuração do lucro real;
c) quando se tratar de rendimentos especificados no in
ciso 111 do artigo 341, o imposto descontado na fonte

será es-

criturado como parcela do ativo realizável da empresa benefici~
ria.

§ 12 _ O valor total dos rendimentos produzidos por ti
tulos de renda fixa, qualquer que seja a forma de seu pagamento,
inclusive correção monetária prefixada, auferidos pelas
pessoas jurídicas, integra o respectivo lucro real, deduzindo-se do
imposto devido em função do lucro apurado

em balanço a parcela

de imposto retido na fonte, na mesma proporção que existir

en-

tre o prazo em que o título houver permanecido no ativo durante
o ano_base e o prazo total de seu vencimento (Decreto-lei

n2

1.338/74, arts. 14, 17 e 19).

§ 22 _ Os rendimentos percebidos com desconto do

impo~

to na fonte, como antecipação, pelas pessoas jurídicas civis 0L
ganizadas para prestação de serviços profissionais, pelas

empr~

sas transportadoras de cargas e pelos empreiteiros de obras,

s~

rão tratados de acordo com o disposto, respectivamente, nos artigos 318, 319, 321 e 322.

§ 32 - Na distribuição dos rendimentos a que se refere
a alínea

~

deste artigo, feita pela empresa beneficiária,

computada; obrigatoriamente, como distribuição

respectiva parcela de imposto descontado na fonte,
antecipação.

será

comple~entar,

a

a

título de

CAP!TULO XII
DOS CASOS ESPECIAIS

SEÇÃO

DE

TRIBUTAÇÃO

I

DOS RESULTADOS ORIUNDOS DE ATIVIDADES EXERCIDAS
PARCIALMENTE NO BRASIL E NO

EXTERIO~

Art. 205 - As pessoas juridicas, cujos resultados

prov~

nham de atividades exercidas parcialmente fora e dentro do Pais,
ficam sujeitas ao imposto, mediante a tributação, apenas, dos

r~

sultados derivados de fontes nacionais (Decreto-lei n s 5.844/43,
art.• 35).

§
exercidas

t

e _ Consideram-se resultados derivados de atividades

parcial~ente

fora e dentro do Pais os que

provierem

(Lei nº 4.506/64, art. 6), § 12):
a) das operaçóes de comércio e outras atividades lucrâ
tivas iniciadas no Brasil e ultimadas no exterior e vice_versa;
b) da exploração da matéria-prima no territ6rio nacional, embora
ce_versaj

benefici~da,

vendida ou utilizada no exterior, e vi

c) dos transportes e outros meios de comunicaçóes

com

os paises estrangeiros.

§ 22 _ Para os efeitos da alinea

~

do parágrafo

ante_

rior, serão consideradoSl
a) resultados produzidos no País aqueles

fontes nacionais, •provenientes de

f~etes,

derivados de

passagens, ou outros,

recebidos ou a receber de fontes sediadas, domiciliadas ou estâ
belecidas no País, irrelevante o local em que tal pagamento
efetuar;

se
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b) resultados produzidos no exterior

aque~es

derivados

je fontes estrangeiras, relativos a fretes, passagens,

ou

ou-

tros, recebidos ou a receber de fontes domiciliadas,6ediadas ou
estabelecidas no exterior, irrelevante o local em que tal

paga~

menta se efetuar.

§ 3º - Na apuração dos resultados específicos do parágrafo anterior,

observar~se-á:

a) os custos, despesas e encargos, tais como movimento
de carga, descarga, manuseio e agenciamento de mercadorias e

pa~

sagens, serão rateados em correspondência às receitas de fontes
nacionais e de fontes estrangeiras quando a elas vinculados;
b)

05

custos, despesas e encargos, inclusive

diretamente incorridos com a operação dos navios e

pessoal,

aeronaves e

instalações em terra, serão rateados proporcionalmente às recei
tas, sejam estas derivadas de fontes no País ou no exterior;
c) na alínea anterior incluem-se as

depreciações

dos

bens ali mencionados, e bem assim as despesas operacionais vinculadas à produção das respectivas receitas.

§ 42 _ Se a pessoa jurídica que explorar atividades nas
condições previstas neste artigo nao puder apurar separadamente
o lucro operacional produzido no País, será ele estimado ou arbitrado como equivalente a 20% (vinte por cento) da·receita br~
ta operacional (Lei nº 4.506/64, art. 63, § 2 9).

SEÇÃO

11

DOS RESULTADOS OBTIDOS NO BRASIL POR DEPENDtNCIAS
DE EMPRESAS DOHICILIADAS NO EXTERIOR
Art. 206 _ As disposições dos arts. 127 a 144

e

149 a

204 aplicam_se também às filiais, sucursais, agências ou representações no País, das pessoas jurídicas com sede no ~xterior e
igualmente aos comitentes domiciliados no exterior, quanto

aos

resultados das operações realizadas por seus mandatários ou comissários no Brasil (Lei nº 2.354/54, art. 22, e Lein9"J.!t70/58,
art. 76).
Parágrafo único _ Em relação aos

comitente~

residentes

ou domiciliados no exterior, o disposto neste artigo s6 se apli
ca aos rendimentos por eles auferidos em virtude de remessa

pa~
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Ta o Brasil de mercadorias consignadas a

comissários,

mandatá_

rios, agentes ~u representantes, para que estes as vendamnoPaís
por ordem e conta dos comitentes,

obedecidas as seguintes regras:

a) o intermediário no País que for o importador ou cOU

signatário da mercadoria deverá apurar o lucro da sua atividade
separadamente do lucro do comitente;
b) o lucro operacional do intermediário será a difere~
ça entre a remuneraçao recebida pelos seus serviços e os gastos

e despesas da operação que correrem por sua conta;
c) o lucro operacional do comitente será a diferença eu.

tre o preço de venda no Brasil e o valor pelo qual a mercadoria
ti ver sido importada. acrescido das despesas da operação que cor:.

rerem por sua conta, inclusive a remuneraçao dos serviços refe_
ridos na alínea anterior;
d) na falta de apuração, nos termos das alíneas

ante_
arbitr~

riores, os lucros do intermediário e do comitente serão
dos na forma do disposto neste Regulamento;

e) a determinação e a tributação dos rendimentos do c~
mitente :ficarão sujeitas ao regime em vigor para

as

filiais de

empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no País;
f) o intermediário no Pais cumprirá os deveres previs_
tos para as filiais de empresas estrangeiras autorizadas a

fu~

cionar no País e será responsável pelo imposto devido sobre o I:!;!
cro auferido pelo seu comitente.
Art. 207 _ As empresas domiciliadas no exterior e aut2
rizadas a funcionar no País somente poderão deduzir como custos
ou despesas aqueles realizados por suas dependências no territ2
rio nacional, bem como (Lei nº 4.506/64, art. 64):
exaustão

a) as quotas de depreciação, amortização ou
dos bens situados no País;
b) as provisões relativas às operações de suas

depen_

dências no País.

§ lº - Não serao dedutíveis, como custo ou
quaisquer adicionais ou reajustamentos de preços ap6s
menta original das mercadorias enviadas a SUas

despesa ,
o-

fatur~

dependências no

País, por empresas com sede no exterior (Lei nº 4.506/64, arti_
go 64, § único).

371

ATOS. DO PODER EXECUTIVO

§ 2º _ Excetuam-se do disposto neste artigo as despesas
de que trata o art. 192, obedecidas as condições e limites

fi-

xados em ato do Ministro da Fazenda (Decreto-lei nº 491/69, artigo 7º).
SEÇÃO III
DOS RESULTADOS DAS EMPRESAS QUE EXPLORAM

A

VENDA

DE PROPRIEDADES E DIREITOS IMOBILIÁRIOS A PRESTAÇÕES

Art. 208 _ As empresas que exploram a venda de

propri~

dades ou direitos imobiliários a prestações, ou a construção de
im6veis, para venda a prestações, deverão destacar em sua
turação, em relação às prestações recebidas em cada

escr~

exercício

(Lei nº 4.506/64, art. 66);
a) os juros;
b) a parcela correspondente aos custos de aquisição ou
construção dos bens ou direitos vendidos;

c) a parcela do lucro na transação;
d) a parcela de reajustamento monetário do saldo deve_
dor dos contratos imobiliários, segundo o critério estabelecido
no § 1º do art. 511.

§ 1º _ Nos casos de construções, 'poderão ser

computa-

das no custo dos im6veis as despesas efetivamente pagas e as co!!.
tratadas (Lei nº 4.506/64, art. 66, § lº).

§ 2º _ No caso de terrenos loteados, sem construção,as
despesas correspondentes às obras e melhoramentos a que se obri
gar a empresa vendedora somente serão computadas no custo dos 12
tes vendidos, à medida em que forem efetivamente pagas (Lei

nº

4.506/64, art. 66, § 2').
Art. 209 _ Na apuração dos resultados

das

sociedades

que tenham por objeto a compra e venda de im6veis construídos ou
em construção, a construção e a venda de unidades habitacionais,
a incorporação de edificações ou conjunto de edificações em cu!!.
domínio e a venda de terrenos loteados e construídos ou

com

construção contratada, é facultada a aplicação do disposto
~rts. 251 e 252

a
nos

(Lei nº 4.728/65, art. 64).
SEÇÃO

IV

DOS RESULTADOS DAS EMPRESAS QUE EXPLORAM A AGRICULTURA,
A PECUÁRIA E A CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS

Art. 210 - Às ~mpresas destinadas à exploraçã~ das ati

Aros
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vidades agrícolas ou pastoris, da apicultura, avicultura, sericicultura, piscicultura e outras, de pequenos animais, e das ill
dústrias extrativas vegetal e animal, excetuadas as de transfoE
mação de seus produtos e subprodutos, é extensivo, no que couber,

°

disposto no art. 56, obedecidas as condições estipuladas

nos arts. 57 e 58 (Decreto_lei nº 902/69, art. 7º, § único).
Art. 211

~

Compete ao Ministro da Fazenda

baixar

mas quanto aos custos e despesas operacionais admissíveis
as empresas juridicamente constituídas que tenham

nOE
para

por objeto a
v~

exploração agrícola ou pastoril, e das indústrias extrativas

getal e animal, de transformação dos produtos agrícolas e pecuá
rios, com matéria-prima, da propriedade explorada, e os da exp12
ração da apicultura, avicultura, sericicultura,

piscicultura e

outras, de pequenos animais (Decreto_lei nº 902/69,

§

art.72,

único).

SEÇÃO
DOS RESULTADOS

DA

V
EXPLORAÇÃO DE

PEL!CULAS CINEMATOGRÁFICAS ESTRANGEIRAS

Art. 212 - Na determinação do lucro operacional da

di~

tribuição em todo o território brasileiro de películas cinemat2
gráficas importadas, inclusive a preço fixo,

serão

observadas

as seguintes normas (Decreto_lei nº 1.089/70, art. 12):
a) considera_se receita bruta operacional a obtida na
atividade de distribuição, excluída, quando for o caso, a parc~
la da receita correspondente ao setor de exibição
(Decreto_lei
n a 1.089/70, art. 12, § lº);
b) os custos, despesas operacionais e demais encargos,
correspondentes à participação dos produtores, distribuidores ou
intermediários estrangeiros, não poderão ultrapassar a 60%

(se~

senta por cento) da receita bruta produzida pelas películas cinematográficas (Decreto_lei nº 1.089/70, art. 12);
c) não serão dedutíveis do lucro tributável

do

distri

buidor, no País, os gastos incorridos no exterior, qualquer que
seja a sua natureza (Decreto-lei nº 1~089/70, art. 12, § 2º).
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VI

COMPANHIAS DE SEGUROS

CAPITALIZAÇÃO

Art. 21J - As companhias de seguros e de capitalização
poderão computar, como encargo de cada exercício,

as importân_

cias destinadas a completar as provisões técnicas para garantia
legislaçã~

de suas operações, cuja constituição é exigida pela
especial a elas aplicável (Lei nº 4.506/64, art. 67).

SEÇÃO VII
DOS RESULTADOS

DAS

EMPRESAS DE NAVEGAÇÃO

MARITlMA E

A~REA

Art •. 214 _ As importâncias arrecadadas pelos armadores
e empresas de navegação, correspondentes ao Adicional ao

Frete

receitabr~

para Renovação da Marinha Mercante, não integrarão a

ta operacional (Lei nº 4.506/64, art. 68, e Decreto-lei

número

1.142/70, art. Jº).
Art. 215 - Os recursos referidos no artigo anterior
rão recolhidos ao Banco do Brasil S/A, no prazo

de

dias após a saída ou entrada da embarcação que lhe tiver

dado

origem, sendo registrados em conta do Ativo Realizável e,
contrapartida, em conta

própr~a

s~

15 (quinze)
como
enqua~

do Passivo Não Exigível,

to depositados em conta bancária vinculada (Decreto-lei

número

1.142/70, art. 15).

§ lº - Quando autorizada pela SUNAMAM

a

movimentação

da conta referida neste artigo, os recursos revertidos em bene_
fício dos armadores e empresas de navegação serão registrados em
conta do Ativo Fixo, tendo como contrapartida depreciação

adi~

cional da embarcação.

§ 2º _ O disposto neste artigo não prejudica

a inclu-

são, como custo ou despesa operacional, das depreciações relatl
vas ao total do investimento realizado, as quais, somadas à depreciação adicional a que se refere o parágrafo anterior, não p.2,
derão exceder o custo de aquisição do bem, corrigido monetariamente.
Art. 216 _ Não serão computadas no lucro

operacional

das empresas que explorem linhas aéreas regulares as contribui_
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ções por elas recebidas por força da legislação específica em v!.

gor (Lei n s 4.200/63. art. 24, e Lei n e 4.506/64. art.:69).

SEÇÃO VIrI
.DOS RESULTADOS

DE

EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO

DE ESTRADAS E SEMELHANTES

Art. 217 _ Em casos como os de empreitadas de constru-

a

tota1i

"dade dos resultados apurados em balanço final, relativo

ao pe-

ção de est"radas e semelhantes. a tributação abrangerá

ríodo de construção (Decreto-lei u!! 5.844/43. art. 56).

Art. 218 _ Os empreiteiros de construção

de

estradas

e semelhantes, que apurarem lucro em balanço anual, poderão tam
bém pagar o imposto, em cada exercício financeiro, com base

ne~

se lucro (Lei n!! 2.862/56, art. 24).

SEÇÃO IX

DA TRIBUTAÇÃO no BANCO DO BRASIL S/A E DE OUTROS BANCOS
CONTROLADOS PELO GOVERNO DA UNIÃO
Art. 219 _ O Banco do Brasil S/A, o Banco do Nordeste
do Brasil S/A e o Banco da Amazônia S/A pagarão, em cada exerci
cio financeiro, o imposto numa quota fixa igual ao di videndo que
houverem distribuído no ano social ou civil imediatamente anterior (Decreto-lei n2 6.071/43, art. 22, e Lei n2 3.470/58, arti
go

97).

TITULO

V

DAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

Art. 220 - As operações de arrendamento mercantil

re-

ger_se_ão pelas disposições deste artigo (Lei n2 6.099/74, arti
go 12).

§ 12 _ Considera-se arrendamento mercantil

a

operação

realizada entre pessoas jurídicas, que tenha por objeto o
damento de bens adquiridos a terceiros pela arrendadora,

arre~

para

fins de uso pr6prio da arrendatária e que atendam às especlfic~
ções desta (Lei n2 6.099/74, art. 12, § único).
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§ 2º _ Não terá o tratamento previsto neste artigo o aI;.
rendamento de bens contratado entre pesSoas jurídicas direta ou
indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contr,2;.
tado com o próp-rio fabricante, ressalvado o disposto nas alíneas
~ e ~ do § 8º deste artigo (Lei nº 6.099/74, art.

2º).

§ 3º - Somente' farão jus ao tratamento previsto

neste"

artigo as operações realizadas por empresas arrendadoras que de
las fizerem o objeto principal de sua atividade ou que

as cen-

tralizarem em um departamento especializado com escri turação pr,2
pria (Lei nº 6.099/74, art. 2º. § 2º).
§ 4º _ A pessoa jurídica arrendadora deverá:
a) escriturar em conta especial do ativo imobilizado os
bens destinados a arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/74, arti
go Jº);
b) manter registro individualizado que permita a veri_
ficação do fator determinante da receita e do tempo efetivo

de'

arrendamento (Lei nº 6.099/74, art. 4º).
§"Sº - Os contratos de arrendamento mercantil conterão
as seguintes disposições (Lei nº 6.099/74, art. Sº):
a) prazo do contrato;
b) valor de cada contraprestação por períodos determi.
nados, não superiores a um semestre;
c) opção de compra ou renovação de contrato, como facul
dade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fi_
xação, quando for estipulada esta cláusula.
§ 69 _ Exercida a opção de compra pelo arrendatário, o
bem integrará o ativo fixo do adquirente pelo seu custo de aqui
s~çao,

como tal entendido o preço pago ao arrendador pelo exer_

cício daquele direito (Lei nº 6.099/74, art. 15

e § único).

§ 7º - Os contratos de arrendamento mercantil celebra_
dos com entidades com sede no exterior serão submetidos a
ira no Banco Central do Brasil, vedada a fixação

de

regi~

critérios

condicionais na determinação do preço para opção de compra (Lei
n 9 6.099/74, art. 16 e § 29).

3i6
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§ 82 _ Compete ao Conselho Monetário Nacional:
a) especificar em regulamento os casos

de coligação e

interdependência de que trata·o § 22 deste artigo (Lei

n

s 6.099/

74, art. 2º, § lº);
b) estabelecer índices máximos para a soma das contraprestações, acrescida do preço para exercício da opção de compra
referida na alínea

~

do § 5º deste artigo, ou da prorrogação do

arrendamento, considerando para fixação dos índices, o custo do
arrendamento em relação ao do financiamento de compra e venda
(Lei n s 6.099/74, art. 6º e §§ 19 e 2º);
c) estabelecer, para as operações de arrendamento mercantil, as normas de fiscalização e controle a serem

exercidas

pelo Banco Central do Brasil, a elas se aplicando, no que

cou-

ber, as disposições da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
e legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro
(Lei

nº

Nacional

6.099/74, art. 7º);

d) disciplinar as condições segundo as quais as instituições financeiras poderão financiar suas coligadas ou
pendentes, que

se

especializarem em cpe r-aç S'es

de

interd~

arrendamento

mercantil (Lei nº 6.099/74, art. 8º);
e) estabelecer condições para realização das operaçoes
de arrendamento mercantil contratadas com o pr6prio vendedor do
bem ou com pessoas jurídicas a ele vinculadas, mediante qualquer
das relações previstas no § 2º deste artigo, devendo tais
ç

oper~

iie s serem privativas das instituições financeiras (Lei n s 6.099/

74, art. 92

e

§§ 12 e 22);

f) enumerar os bens de produção estrangeira que poderão
ser objet~ de arrendamento mercantil (Lei nº 6.099/74, art.10);
g) estabelecer as condições para arrendamento dos bens
referidos na alínea anterior a empresas cujo controle acionário
pertença a pessoas residentes no exterior (Lei n s 6.099/74, art.
10) ;

h) estabelecer normas para concessão do registro no Baa
co Central do Brasil de contratos de arrendamento mercantil ce_
lebrados com entidades arrendadoras com sede no exterior (Lei n s

6.099/74, art. 16, § lº);
i) enumerar restritivamente os bens que não poderão ser
objeto de arrendamento mercantil, tendo em vista a política
nômico_financeira do País (Lei n!! 6.099/74, art. 2), b);

ec~

ATOS
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j) baixar normas que visem a estabelecer mecanismos

guladores das atividades vinculadas ao arrendamento
inclusive excluir modalidades de operações do

r~

mercantil,

trata~ento

especi

f'ico pz-evd s t c na Lei ne 6.'099. de 12 de setembro de 1974 (Lei n a

6.099/74. art. 2).a).
T:tTULO VI
DA BASE E DA INCIDtNCIA DO IMPOSTO

CAPITULO I
DA BASE DO IMPOSTO
Art. 221 - A base do imposto será dada pelo lucro real.
presumido ou arbitrado. correspondente ao ano social ou civil <m
terior ao exercício f'inanceiro em que o imposto f'on devido.
salvado o disposto no §

l~

re~

do art. 127, no art. 128 e seus par!

grafos e no art. 1)0 (Decreto-lei n~ 5.844/4), art. 4).
CAPITULO II
DOS ACRtSCIMOS AO LUCRO REAL
Art. 222 - Serão adicionados ao lucro real para tributação em cada exercício financeiro:
a) as retiradas não debitadas em despesas gerais ou CO!!
tas subsidiárias e a s que, mesmo escrituradas nessas contas. não
correspondam à remuneração mensal fixa por prestação de serviços
(Decreto-lei n~ 5.844/4). art. 4). § l~. b);
b) as quantias excedentes aos limites fixados nos arts.

179. 180 e 18) (Decreto-lei

n~

5.844/4), art. 4). §

l~.

c);

c) as percentagens e ordenadOs pagos a membros das diretorias das sociedades por- ações, que

não

residam no País (De

ereto-lei n2 5.844/4), art. 43, § 12, d);
d) os juros sobre o capital ou quota social atribuídos
ao titular e sócios das firmas e sociedades (Decreto-lei n s 5.840/'

4). art. 4). § 12. e);
e) as quotas destinadas a fundos de reserva,quaisquer
que sejam as designações que tiverem, inclusive lucros

suspen_

sos, ressalvadas as reservas técnicas constituídas pelas companhias de seguro e de capitalização e pelo Instituto de Resseguros do Brasil, na forma da legislação especial a eles

aplicáve~
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para garantia obrigatória de suas operações

(Decreto-lei núme_

ro 5.844/43. art. 43. § 12, f, Lei nº 4.506/64, art. 67. e

De_

creto_lei nº 73/66, art. 70, § único);

f) as quantias tiradas de quaisquer fundos ainda
tributados, para aumento do capital social

5.844/43, art. 43. § 1 2 ,

não

(Decreto-lei número

g)j

g) as quantias correspondentes ao aumento do valor do
ativo, em conseqüência de novas avaliações, ou à venda de parte
do mesmo, desde que não represe~tem restituição de capital,exc±
tuada, quanto às sociedades mútuas de seguros, a valorização do
ativo legalmente autorizada e devidamente inscrita em seus

ba_

lanços como reserva técnica, ressalvado o disposto no § 12 (De_
creto-lei n 2 5.844/43. art. 43, § 12, h, acrescentado pela Lei
n2 154/47. art. 12, Decreto_lei n2 7.377/45, arts. 12 e 22.e D~
creto_lei n2 9.781/46);

h) as quantias relativas a interesses distribuídos com
(De_

recursos tirados de quaisquer fundos ainda não tributados
ereto-lei n 2 5.844/43. art. 43, § 12. i);
i) as quantias correspondentes ao aumepto das

reser_

vas livres mediante a conversão de fundos não tributáveis

nos

termos deste Regulamento;

j) as qUantia~ levadas à canta de reservas ou

provi_

sões, constituídas para fazer face à desvalorização de estoques
de matérias-primas, produtos acabados ou mercadorias

em geral,

ressalvado o disposto no art. 169 (Lei n e 154/47, art. 2P,§ 59):

1) as grat~ficações e participações nos

lucros atri_

buídas aos dirigentes ou administradores da pessoa jurídica(~ei
n 2 4.506/64, art. 45, § 32);

m) os prejuízos ocorridos na alienação ou

baixa

dos

bens reavaliados na forma dos artigos 577 e 578, se não compen_
sados com o resultado de correções. monetárias compuls6rias
tre r-Lor-a s , observado o disposto no § 32
art. 72);

po~

(D~creto-lei n s 1. 346/74.

n) as quantiaS que tenham si10 deduzidas do lucro br~
to com inobservância das disposições deste Regulamento;
o) no exercício correspondente à respectiva dedução,
o custo ou despesa operacional, nos termos d~5 §§ 32 e 42 do a~
tigo 162, a título de arrendamento mercantil, quando os respec_
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tivos bens forem adquiridos em desacordo com as disposições

do

art. 220 e seus parágrafos (Lei nº 6.099/74, art. lI, § 3º);
p) a diferença a menor entre o valor contábil residual
do bem arrendado, no arrendamento mercantil, e o seu

pre~o

de

venda, quando do exercício da opção de compra (Lei nº 6.099/74,
art. 14);
q) os eventuaiS prejuízos verificados na alienação de
im6veis que tenham sido reavaliados com o uso do benefício fiscal concedido pelo art. 15 do Decreto-lei nº 401, de 30 de

de-

zembro de 1968 (Decreto-lei nº 401/68, art. 15, § 3º);
r) as participações no lucro atribuídas a técnicos

e~

trangeiros, domiciliados ou residenteS no exterior, par& execução de serviços especializados, em caráter provis6rio (Decretolei nº 691/69, art. 22, § único);
s) o prejuízo decorrente da venda de bens sob

arrend~

mento mercantil, quando este arrendamento tiver as característi
cas essenciais mencionadas na alínea

~

do § 8º do art. 220 (Lei

nº 6.099/74, art. 9º. § 3º).
§ l!! - O Conselho Monetário Nacional poderá conceder i
senção do imposto incidente sobre a valorização do ativo das

e~

presas fusionadas ou incorporadas, nos casos de fusão ou incorporação de instituições financeiras, e poderá estender a isenção
aos lucros atribuídos aos acionistas. decorrentes da mesma va12
rização (Decreto-lei n!! 1.303/73, art. 3º. 11, e § único).
§.2!! - Na hipótese da alínea 2 deste artigo, o imposto
sobre a respectiva parcela será devido com acréscimo de

juros,

correção monetária, multa e demais penalidades (Lein!! 6.099/74,
art. 11, § 42:).
§ 32: - Os prejuízos a que se refere a alínea!!! estão l i
mitados à parcela que ultrapasse ao valor original corrigido m2
netariamente (Decreto_lei n!! 1.346/74. art. 72:, § 12:).

CAP!TULO 111
DAS EXCLUSÕES DO LUCRO REAL

Art. 223 - Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
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a) as percentagens dos empregados nos lucros das

empr~

sas (Lei nQ 2.354/54, art. 6 Q , I);
b ) as participações, a qualquer título, dos governos da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e

dos

Municípios, inclusive por intermédio de suas autarquias, nos l~
eras das empresas, observado o disposto no § 2 Q,(Lein Q 2.-354/54,
art. 6Q, I);
c) os lucros e dividendos sujeitos à tributação em poder de firmas ou sociedades que os distribuíram,observado o

di~

posto no art. 224 (Decreto-lei nQ 5.844/43, art. 43, § 29, c, e
Lei n s 3.470/58, art. 70);
d) o capital das apólices de seguro ou pecúlio em

fa-

vor da pessoa jurídica pago por morte do sócio segurado (Decre_
to-lei nQ 5.844/43, art. 43, § 29, f, acrescentada pela Lei

n2

154/47, art. 12);
e) os rendimentos de bonificações e outros interesses,
distribuídos sob a forma de reinvestimento ou valorização de qu2,
tas, pelas sociedades de investimentos que tenham por objeto

e~

clusivo a aplicação de seu capital em carteira diversificada de
títulos ou valores mobiliários e pelos fundos em condomínio re_
feridos nos artigos 49 e 50 da Lei n2 4.728, de 14 de

julho de

1965 (Decreto_lei n2 1.3)8/74, art. 11);
f) os juros sobre investimentos de obras em

andamento

das empresas concessionárias de serviços públicos de telecomuni
cações (Decreto-lei ne 1.3)0/74, art. 12, § 22);
g) os juros e comissões recebidos por sindicatos

pro-

fissionais ou por instituições congêneres, por instituições financeiras ou por empresas de seguros, de empréstimos destinados
ao financiamento da construção residencial ou da aquisição

de

terreno destinado ao mesmo fim, diretamente ou por intermédio de
sindicatos profissionais, cooperativas ou outras

entidades sem

finalidade lucrativa estabelecidas no Brasil, quando os aludidos
emp'r-é a-b dmoa

forem contraídos pelo Banco Nacional da Habitação ou

por ele aprovados em favor de entidades integrantes

do Sistema

Financeiro da Habitação ou das sociedades referidas no § 69

do

art. 113 (Lei n2 4.862/65, art. 26, e Decreto_lei n2 70/66,art.

42) ;
h) as diferenças em moeda corrente, erres-e os valores de
compra, de venda ou de resgate das Letras do Tesouro Nacional,
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colocadas no mercado pelo Banco Central do Brasil, emitidas até
22 de julho de 197h (Decreto-lei n s 1. 338/7 lr , art. 14, § J_º)~

i) até o exercício financeiro de J.976, per-ce n r ago m

do

lucro tributável igual àquela que o valor da exportação de pro_
dutos manufaturados nacionais, relacionados pelo Ministro da

F~

zenda e cuja penetração no mercado internacional convenha prom~
ver" representar sobre a receita total da empresa
nv 1.158/7l,art. 1º e § único,e Decreto-lei ns

1,

[De c r-e Lo

c

Le L

291/73,art.12 );

j) a importância correspondente à reserva para manute.!::;
ção do capital de glL o uró-prio, constituída nos termos

do art.

254;

1) as importâncias recebidas dos subscritores, a

t Lt u.,

lo de ágio, na emissão de ações, as quais deverão constituir obrigatoriamente reserva específica. enquanto não forem incorporadas ao capital social (Lei

n

s 4.862/65. art. [r9);

m) o valor das ações, quotas ou quinhões de capital,r2,
cebidos

am

decorrência dos aumentos de capital efetuados nos ter.

mos e condições dos artigos 197,§§ 6º e 9º, 223,alínea
§ 31, 236. 2h3, alínea
583(Decreto-lei

n

2"

1.

223,

250, 25/j, § 32. 283, 297, 577, 578

s 1.096/70,art.

J.Q,

§§ 6º e 7º ,Lei

n

("~

s 4.862/65,

art. 49, Decreto-lei nº 1.260/73, art. 4º, Decreto-lei

nú:nero

1.109/70, art. Jº e § lº, Lei nº 4.357/64, art. 3º, § 62. Decr~
to-lei nº 756/69, art. 25, Decreto_lei nº 1.338/74, art. 15,
42, Decreto-lei n2 1.191/71, art. 9º, § único,
221/67, art. 80, § 4º, Lei nº 5.508/68, art.
756/69, art. 24, § '4º, Decreto-lei

n

Decreto-lei

§
nº

36, Decreto-lei nº

e 1.3l~6/74, arts. 62, § 32,

e 11, e Decreto-lei n!! 1.370/74, art. 2 2, § 3º);
n) no caso de empresa fabricante que tiver Programa E~
pecial de Exportação aprovado mediante- parecer prévio da oonrí.s .,
são para Concessão de Benefícios Fiscais a 1-'l'< g-r"'-!lIa",
de Exportação (EEFIEX), pe r-c en t agem 'o.r. j.uc ro

Especiais

tri ' ) u t á v e l

àquela que o valor da exportação de produtos manufaturados
presentar sobre a receita total (Decreto-lei nº 1.219/72,
i o e § 1º);
o) até o exercício financeiro de 1988, pelas

igual
re_
art.

empresas

de mineração ou de transformação primária de mí.ne r-c í.s , que e La ;
borem minerais abundantes no País e tenham Seus empreendimentos
aprovados por despacho do Presidente da República, em Exposição
de ]\lativos conjunta dos Ministros da Fazenda e das Hinas e Ener.
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gia, percentagem do lucro tributável igual àquela que o valor das

exportações de minerais elaborados representar sobre a

receita
de~

total da empresa, desde que obedecidas as condições do § 16

te artigo (Decreto-lei nº.1.24o/72, art. 12. l, e § 1º, e arts.

42 e 5º-);
p) valor da receita resultante da liberação do imposto
sobre a renda recolhido como depósito nos termos do § 22 do art.
(D~

344, desde que obedecidas as condições do § 16 deste artigo

ereto-lei nº 1.240/72, art. 1º. lI, e § 22);
q) até o exercício financeiro de 1977. pelas

empresas

comerciais exportadoras a que se refere o Decreto-lei n e 1.248 ,

de 29 de novembro de 1972, quantia igual à diferença entre

b

v~

lar dQS produtos manufaturados comprados de produtores-vendedo-

FOB

res, nos casos previstos na alínea seguinte. e o valor
mo~da

nacional das vendas dos mesmos produtos para o

em

exterior,

observado o disposto nos §§ 20 a 30 deste artigo (Decreto-lei n s
1.248/72, art. 4!!);
r) até o exercício financeiro de 1977, o benefício fi~
cal de que trata a alínea

i

deste artigo, pelos produtores-ven-

dedores, nos casos de remessa direta de mercadorias para

(Decr~

to_lei n!! 1.248/72. art. I!!, § único, e art. 3!!):
I

-

embarque de exportação por conta e ordem de empre-

sa comercial exportadora;
11 -

qepósito em entreposto, por conta e ordem de empr~

sa comercial exportadora. sob

regime aduaneiro

extraordinário

de exportação, nas condições estabelecidas em regulamento;
s) os resultados decorrentes da alienação

realizada a

partir de 27 de fevereiro de 1973. de imóveis que integrem o ati:,
vo imobilizado, observadas as normas baixadas pelo
Fazenda para o caso das vendas

~

Ministro da

prazo e as condições dos §§ 31.

32 e 33 deste artigo (Decreto-lei n!! 1.260/73. arts. I!! e 2!!, §
único) ;
t) o valor do benefício da alínea i:,. pelo produtor-ve~
dedor. nas operações decorrentes de compra de máquinas, equipa_
mentos. aparelhos e outros produtds manufaturados,no mercado

i~

terno, quando realizadas por estaleiros de construção naval,com
contratos de exportação aprovados pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A, ouvida a Superintendência Naci6-
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nal da Marinha Mercante,observado o disposto nos §§ 37. 38 e 39
(Decreto-lei nQ 1.362/74, art. IQ);
u) os rendimentos

recebidos em decorrência do resgate

dos Adicionais e Empréstimos a que se rerere

o

Decreto-lei nQ

1.349, de 24 de outubro de 1974, excetuado o valor do principal
que não tenha sido objeto de tributação e o imposto

correspon_

dente não tenha sido efetivamente pago (Decreto-lei nQ 1.349/74,
art. 7 Q e § único);
v) os créditos tributários recebidos por empresas par~
ticipantes de Pro/ircama Especial de Exportação, na forma do dd s ;
posto no artigo 9 Q ~o Decreto-lei nQ 1.219. de 15 de maio de
de 1972 (Decreto-lei nQ 1.219/72, art. 9 Q, § IQ).

§

j

s - Para os efeitos do disposto na alínea â deste ~

tigo, consideram_se percentagens somente as previstas em lei ou
constantes de contrato individual de trabalho revestido das
ma1idades legais.
§ 2Q - Para os efeitos da alínea

~

ro~

deste artigo,consi

deram-se vinculados aos s6cios ou acionistas os lucros apurados
anualmente, ainda que não distribuídos(Lei n Q 4.~06/64,art. 32,

§ único).
§ 3 Q - A pessoa jurídica que tiver au~erido o benefídeste artigo deverá recolher a parcela do impb~
to correspondente
mercadorias que forem r-e
r-t ada s ,

cio da alínea i

àe

ãmpo

Lnc

Lu.,

sive nos casos de:
I _ não venda nos prazos autorizados, quando enviadas
em consignação;
11 - devolução causada por motivos de modificações

na

sistemática de importação do país importador;
111 _ guerra ou calamidade pública;
IV - quaisquer outros fatores alheios à vontade do exportador.

§ 4Q - O disposto no parágraro anterior nao se aplica
por defeito técnico que exija

às reimportações de mercadorias

sua devolução, para reparo ou substituição.

§ 5º - Mediante prévio requerimento da parte interesF~~enda, em casos excepcionais, tra_

sada, poderá o Ministro da

tando-se de projetos que consultem ao interesse nacional, esteu
der o estimulo fiscal deferido na alínea

i deste artigo, às veU
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das de máquinas e equipameritos nacionais realizadas no
interno, pelos respectivos

~abricantes,

mercado

que resultem de licita-

ção entre produtores nacionais e estrangeiros ou de acordos
participação homologados pela Carteira de Comércio
Banco do Brasil S/A,

de

Exterior do

quando sejam efetuadas contra pagamento com

recursos oriundos de divisas conversíveis provenientes de

fina~

ciamento em prazos fixados pelo Conselho Monetário Nacional,cog
cedido por instituição financeira ou entidade g o ve r-n ame n t a L es-

trangeira ou advindos de financiamento de programas de agências
governamentais de crérlito ou, ainda, provenientes

de

recursos

pr6prios do invest~dor, quando resultante de lucros não distribuídos, chamada de capital ou incorporação das reservas

volunt~

rias (Decreto_lei nº 1.335/74, art. 1º e § 4º, e Decreto-lei nº
1.398/75, art. 1º).

§ 62 _ Os incentivos a que se r6fere o parágrafo

ant~

rior, quando se tratar de projetos ligados ao incremento das

e~

portações nacionais, poderão ser aplicados a casos em que os r~
cursos em moeda estrangeira tenham efetivamente

ingressado

no

País a título de investimento (Decreto-lei nº 1.335/7~, art.lº,

§ 1').

§ 72 ,. Nos casos de acordos de participação homologados pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil

S/A,

ou pelo Conselho de Política Aduaneira quando se trátar de projeto na área de desenvolvimento regional, poderão ser dispensados os requisitos de origem de recursos previstos no § 52,desde
que a participação de fornecedores nacionais seja igual ou sup~
rior a percentuais mínimos fixados em ato do Ministro da Fazenda (Decreto-lei nº 1.335/74, art. lº,

§ 22).

§ 82 - Tratando-se de financiamento concedido por

in~

tituição financeira ou entidade governamental estrangeira,emque
os recursos em moeda estrangeira tenham sido contratualmente
tinados ao pagamento de obras civis ou outros serviços
dos no País,

de~

presta-

o incentivo de que trata o § 5º poderá ser estendi

do às vendas de máquinas e equipamentos nacionais, até o valor,
em moeda nacional, das divisas conversíveis provenientes do financiamento {De c rie t o-cLe í, n s 1.335/74, art.

i s ,

§ 32).

§ 9º - A eficácia plena e definitiva do ato concessivo do benefício de que trata o § 5º fica condicionada à comprovação posterior, dentro do prazo fixado,

do cumprimento dos re_
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quisitos estabelecidos, importando o seu descumprimento ou a
dimplência das exigências de controle fiscal,
mencionado ato concessivo,

na

in~

ineficácia

a ser declarada pelo Ministro da

do
Fa-

zenda.

§ 10 - As empresas referidas 'na alínea .!2 deste artigo,
que na.o tiverem abatido do lucro tributável .e parcela correspondente à expor~ação de produtos manufaturados, poderão utilizar o
imposto recolhido e que não teria sido pago se tal abatimento t i

vesse sido e f'e t u acío , no pagamento de qualquer outro

imposto fe-

deral, observado o disposto no § 19 deste ar~igo{Decreto-lei nº
1.219/72, art. lO,

§ 22, e art. 17).

§ 11 - O valor do imposto utilizado, nas hipóteses
parágrafo anterior e do § 2º do art.

J48, não integrará o

tributável das empresas a que se refere a alínea .!2 deste
(Decreto-lei nº 1.219/72, arts.

artigo

12 e 17).

§ 12 - Os benefícios fiscais de que tratam as

.!.

do

lucro

alíneas

e .!2 deste artigo não poderão ser usufruídos cumulativalllente(D~

ereto-lei nº 1.219/72, art. 15).

§ 1J - A inadimplência do compromisso de exportação,a§.
sumido pelas empresas mencionadas na alínea .!2 deste artigo,

obri

gará as infratoras ao pagamento do imposto de cuja redução ou isenção tiverem se beneficiado, acrescido da multa prevista no a.!:.
tigo 540 e da c o r-r-e ç a o monetária c a b Lve Lf De c r-e t o Le í, nº 1.219/72,
c.

art. 4º).

§ 14 - Compete ao

Ní.n a s t r-o

da Indústria e do

Comércio

baixar normas complementares para execução d o disposto no

pará-

grafo anterior.

§ 15 - O benefício

r-e fe r-Ld o na alínea

oi deste artigo

s~

rá transferido aos produtores, quando os produtos .forem adquiridos e exportados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool
lei nº J08/67, art. 26).

§ 16 ~

(Decreto~

Para gozo dos benef{cios previstos nas a1{neas

e E deste artigo, deverão ser satisfeitos cumulativamente

seguintes requisitos ~Decreto-1ei nº 1.240/72, art.
III,

IV,

Jº, I,

os

lI,

§ lº e § 22);
I

que o capital nacional detenha a maioria do ca_

pital votante na empresa;
II - que haja aprovação prévia do Ministério da
zenda, quanto à estrutura financeira do empreendimento,

Fa~

e do Mi
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nistério das Minas e Energia, quanto à sua estrutura técnica

e

econômica;
IIl _ que a empresa exporte, no mínimo, metade de sua
produção;
IV - que o valor unitário, a bordo, no porto do

em-

barque, do mineral elaborado, seja no mínimo 50% (cinqnenta por
cento) superior ao do mesmo mineral não elaborado, nas

mesmas

condições;
v - que a pessoa jurídica domiciliada

no

exterior,

para os fins previstos na alínea R deste artigo e no § 22 do

a~

tigo 344, adquira para consumo próprio de sua indústria

de

ou

indústria onde participe majoritariamente, no exterior, parcela
da produção não inferior à proporção do capital dessa mesma pe~
soa jurídica, no capital da sociedade organiza1a no País;
VI - que o atendimento dos requisitos dos incisos III
e V deste parágra~o se consubstancie mediante contratos

~irmes

de compra do produto, por prazo não in~erior a 10 (dez) anos.

§ 17 - A comprovação do cumprimento dos requisitos

a

que se refere o parágrafo anterior será feita anualmente pela em
presa produtora perante o 6rgão da Secretaria da Receita Federal
a que estiver jurisdicionada, dentro do prazo da apresentação ~a
respectiva declaração de rendimentos (Decreto-lei n9 1.240/72,
art. 49, § 19).

§ 18 - Na hip6tese de nao serem atingidos os índices
mínimos a que se referem os incisos III e V 'do § 16, a deficiência verificada poderá ser compensada nos dois exercícios

subs~

qtlentes, porém o não cumprimento do mencionado limite em um tr.i
ênio importará no cancelamento de t'Ln t t Lvc dos benef'ícios de que
üz-a t am as alíneas .2. e J2. deste artigo (Decreto-lei nº 1.240/72,
art. 49, § 29).

§

19 -

O bene:fício mencionado no § 10 deste artigo d~

verá ser previamente requerido ao Delegado da Receita Federal.

§ 20 - O disposto na alínea .i não se aplica às

empr~

sas comerciais exportadoras mencionadas na alínea S deste arti
go (Decreto-lei n9 1.248/72, art. 49, §49).

§ 21 - Para os e~eitos da alínea S' o valor de aquisição dos produtos manufaturados será igual ao que servir de cá.!.
culo para os benefícios fiscais concedidos ao

produtor-vende-

A TOS

00 PODER

387

EXECUTIVO

dor nas operações mencionadas na alínea!:. deste artigo (Decreto-lei n2 1.248/72, art. 42, § 12).

§ 22 - Quando os produtos manufaturados exportados t i
verem seu seguro coberto por seguradoras nacionais ou seu

tran~

porte feito em veículo ou embarcação de bandeira brasileira,no
valor das vendas para o exterior a que se refere a alínea S. de~
te artigo, deverá ser acrescido o montante do seguro 'ou do

fr~

te, ou ambos, se for o caso (Decreto-lei n2 1.248/72, art. 42,

§

2').
§ 23 - Para efeito do disposto na alínea !:. deste ar-

tigo, o produtor-vendedor poderá acrescer, ao preço de venda da
mercadoria, as despesas de frete interno e seguro, at6 o local
de embarque, posto de fronteira ou entreposto aduaneiro, quan
do as mesmas fiquem a seu cargo.

§ 24 _ Passarão a ser de responsabilidade da

empresa

comercial exportadora os benefícios fiscais auferidos pelo produtor-vendedor, acrescidos de juros de mora e correção

monetá-

ria, nos casos de (Decreto-lei n2 1.248/72, art. 52):
a) não se efetivar a exportação ap6s decorrido o prazo de um ano a contar da data do dep6sito;
b) revenda das mercadorias no mercado interno;
c) destruição da: mercadorias.

§ 25 - Para os fins do parágrafo anterior,

calcular-

se-á o imposto aplicando-se a alíquota do caput do artigo 226 s,2,
bre o valor equivalente a 10% (dez por cento) do preço da
pra efetuada pela empresa comercial exportadora ao

com-

estabeleci-

mento do produtor-vendedor (Decreto-lei n2 1.248/72, art. 52, §
1 2).

§ 26 - O recolhimento dos cr6ditos tributários . devidos, em razão do disposto nos §§ 24 e 25 deste artigo, deverá ser
efetuado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do fato que Lhe-s
houver dado causa (Decreto-lei nQ 1.248/72, art. 52, § 2~).

§ 27 - :l: admitida a revenda entre empresas comerciais
exportadoras, desde que as mercadorias permaneçam em

depósito,

at6 a efetiva exportação, passando aos compradores as responsabilidades previstas- nos §§ 24, 25 e 26 deste artigo, inclusive a
de exportar a mercadoria até a data original fixada na alínea
do mencionado § 24 (Decreto-lei nQ 1.248/72, art. 6 2).

~
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§ 28 _ Nos casos de retorno ao mercado interno, a

li-

beração das mercadorias depositadas sob .r-e g i me aduaneiro extra-

ordinário de exportação

recolhime~

está condicionada ao prévio

to dos créditos tributários de que trata o § 26 deste artigo,re~

(Decreto-

salvado o disposto na alínea S do parágrafo seguinte

lei nv

1,2hS/72, art. 52.

§ Jº).

§ 29 - Compete ao Ministro da Fazenda (Decreto-lei n!!
1.248/72, arts.

I,!!,

a) fixar,

§ Jº, 72 e 1J):
em casos especiais, condições e base de cál

eulo diversas das estabelecidas na alínea ~ e no § 2) deste artigo;
b) definir o conceito de produto manufaturado para e:feito dos incentivos previstos nas alíneas .9. e r '

-'

c) em casos excepcionais. determinar ou autorizar o r,2,
torno, ao mercado interno, de mercadorias depositadas sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, fixando condições di
rerentes das estabelecidas nos parágraros anteriores;
d) fixar normas para utilização do benefício ret'erido
na alíllc<1. .9. deste artigo.

§ JO - Quando as operações de compra e venda forem r,2,
ali;,:adas enl,;re empresas comerciais exportadoras e

produtores-

vendedores que mantenham relações de interdependência,a base de
cálculo dos créditos e benefícios fiscais se sujeitará às disp,2
e

í

ç

Se s do artigo 15 da Lei n s 1-1-.502,

de JO de novembro de 196 11 ,

bem como às demais normas complementares,

inclusive as baixadas

pelo Ministro da Fazenda (Decreto-lei nQ 1.248/72, art. 10).

§ 31 - Para gozo do benefício previsto na alínea

~ de~

te artigo, deverão as pessoas jurídicas:
I

-

incorporar ao capital os resultados da alienação,

no prazo máximo de 6

(seis) meses,

contados da data do

que se seguir ao efetivo recebimento do preço,
posto no a r-t Lgo 237 e seu § Ls , podendo,

balanço

observado o dis-

opciona.lmente,utilizá-

los na amortização de prejuízos apurados em balanço(Decreto-lei
n Q 1.260/73, art.

lQ e

§ lQ);

II _ contabilizar os resultados em conta de reserva

e~

pecífica até sua incorporação ao capital ou sua utilização na â
mort.ização de prejuízos (Decreto-lei nº 1.260/73, art.

Ls , § 3º);
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III - no caso de venda a prazo, capitalizar os resultados, compulsoriamente, dentro de 6 (seis) meses, contados da d~
ta do balanço que se seguir ao efetivo recebimento daúltimapa.!:
cela do preço, facultando_se à empresa o direito de aproveitar,
em qualquer tempo anterior, para aumento de capital ou paraam0,E
tização de prejuízos apurados, as partes proporcionais do lucro
da operação contidas nas prestações até então recebidas (Decreto-lei n9 1.260/73, art. 29).
§ 32 - Não se beneficiam do favor fiscal de que trata
a alínea ~ deste artigo (Decreto-lei n2 1.260/73, art.12,§ 22):
I - as revendas de im6veis que tenham sido adquiridos
ou quitados menos de 5 (cinco) anos antes da data da alienação;
II - a alienação que seja pactuada a prazo superior

a

5 (cinco) anos.
§ 33 - O disposto na alínea ~ deste artigo aplica-se.
também. aos casos de im6veis objeto de desapropriação. observadas as condições pertinentes às alienações voluntárias(Decretolei n 2 1.260/73, art. 52)
§ 34 - A infringência do disposto nos §§ 31 e 32,
ou
às normas baixadas pelo Ministro da Fazenda, importará na perda
do benefício previsto na alínea

~

deste artigo e na conseqftente

cobrança do imposto. calculado como devido no exercício

finan-

ceiro a que corresponder o ano da alienação, ac r-e s c do de correã

ção monetária e encargos legais, inclusive multa de
~-officio (Decreto_lei n2

lançamento

1.260/73, art. 62).

§ 35 - O disposto na alínea i deste artigo aplica-se
também às aquisições, no mercado inter;o, de produtos manufatugovername~

rados de fabricação nacional, por órgãos e entidades

tais, autarquias, empresaB de economia mista e entidades privadas, e remetidos ao exterior com a prévia aprovação da Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A.

(CACEX), para

uso

e para equipar escritórios, agências ou representações, bem como para utilização em atividades

de

promoção

(Decreto-lei n2

1.189/71, art. 52).
§ 36 - ~ assegurado o benefício da alínea

i

deste ar-

tigo, ao produtor-vendedor, no mercado interno, de bens para

o

.r f.m específico de arrendamento pelo comprador a arrendatário d,2.
miciliado no exterior, concedendo_se o benefício (Lei n2 6.099/
74, arts. 19. 20 e§§ 12 e 22):
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a) sobre o equivalente em moeda nacional de garantia
irrevogável do pagamento das contraprestações

do

arrendamento

contratado, limitada a base de cálculo ao preço de compra e
da no País;

ve~

b) com base na maior taxa de câmbio do dia da utiliz~
çao dos benefícios fiscais.

§ 37 - O disposto na alínea

i

deste artigo

aplica-se

exclusivamente à exportação contratada de navios, barcos de
ca e outras embarcações e equipamentos flutuantes

pe~

(Decreto-lei

n s 1.362/74, art. I!', § 2º).
\

§ 38 - A

Superintend~ncia

Nacional da Marinha Mercan-

te e a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A,coll
juntamente. após homologação dos Ministros da Fazenda e dos Tra.!!:S
portes, determii.larâo (Decreto-lei ne 1.362/74, art. 2º, I e lI):

I _ os estaleiros de construção naval que poderão re,!!.
lizar operações de compra nas condições previstas na alínea t·

-'

II - as máquinas, equipamentos, aparelhos e outros pr~
dutos manufaturados, bem como as respectivas quanttdades, cuja

compra pelos estaleiros de que trata o inciso anterior assegurará
ao produtor-vendedor os benefícios fiscais concedidos por lei c.2,
mo incentivo à exportação.

§ 39 - O Ministro da Fazenda poderá estender aos estâ
leiros de reparo naval o disposto na alínea

i, atendendo

propo~

ta do Ministro dos Transportes (Decreto-lei nº 1.362/74,art.3º).
Art. 224 - Para os efeitos previstos na alínea .E. do a!:
tigo anterior, quando as pessoas jurídicas distribuírem
mentos já tributados como lucros de outras pessoas

rendi-

jurídicas,d~

verão fazê-lo separadamente dos que apurarem nas suas

pr6prias

atividades, ficando aqueles rendimentos. nesse caso,imunes à ia
cidência de novo imposto, em pojer de outras pessoas

jurídicas

que os receberem em virtude de novas distribuições{Lei

n

e 3.470/

58, art. 70).

§ lº - Os rendimentos a que se refere este artigo,peE
cebidos de outra pessoa jurídica, não poderão ser absorvidos em
mais de 10% (dez por cento) de seu valor pelas deduções do lucro
na pessoa jurídica que os receber. não computados nessas

dedu-

ções os tributos de qualquer natureza, ficando o excesso a esse
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limite sujeito à tributação como lucro (Lei n2 4.l54/62,art.8 2,

§

5').
§ 22 _ Excetuam-se do disposto no parágrafo

os

anterior

percebidos por sociAdades de investimentos e por
companhias de seguros e de capitalização (Lei n 2 4.154/62, art~
rend~mentos

82, § 52).

CAPtTULO IV
DA COMPENSAÇÃO DE PREJutZOS

Art. 225 - O prejuízo fiscal verificado num

exercí-

cio poderá ser deduzido, para compensação total ou parcial, no
caso de inexistência de fundos de

~eserva

ou lucros suspensos,

dos lucros tributáveis apurados dentro dos 3 (três) exercícios
subseqüentes (Lei n2 154/47, art. 10).

§

l~

- O prejuízo fiscal poderá, no entanto, ser

pensado, no que exceder das reservas ou

lucro~

co~

suspensos exis-

tentes.

-

§ 2'
Decorridos esses J (três) exercícios, não sepermitida
a
rá
dedução, nos seguintes, do prejuízo porventura
não compensado (Lei n' 154/47. art. 10) .

§

3~

- No caso de empresas fabricantes

de

produtos

manufaturados que tiverem Programa Especial de Exportação aprovado com base em parecer da BEFIEX, o.prejuízo fiscal
cado num exercício poderá ser deduzido, para

verifi-

compensação

tal ou parcial, dos lucros tributáveis apurados, dentro dos
(seis) exercícios subseqüentes; independentemente da

6

existên-

cia de lucros em suspenso ou reservas, desde que não sejam
tribuídos lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas,
quanto na empresa houver prejuízo a compensar

to-

di~
e~

(Decreto-lei n~

1.219/72, ar.ts. 13 e 17).

§ 42 - Decorridos os 6 [ee Ls ] exercícios a que se r,2.
fere o parágrafo anterior, não será permitida a dedução, nos s,2.
guintes, de prejuízos não compensados (Decreto-lei ns 1.219/72,
art. 13, § único).
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CAPITULO V
DA

INCID~NCIA

DO IMPOSTO

SEÇÃO I
DA TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS APURADOS

Art. 226 - As pessoas jurídicas, inclusive as empresas
i~

individuais, seja comercial ou civil o seu objeto, pagarão o
posto sobre os lucros apurados em conformidade com este
menta, à alíquota ,de 30% (trinta por cento) (Lei
art. lS, Lei nº 4.506/64, art. 37, e

Decreto-lei

Regul~

nº 4.154/62,
nº

62/66,

art. r e .

§ lº _ Não se compreendem nas disposições deste

ar-

tigo:
a) as empresas concessionárias de serviços públicos,
cujos lucros nao excederem a 12% (doze por cento)

do capital,

as quais pagarão o imposto de 17% (dezessete por

cento) ( Lei

nº 4.154/62, art. lS, § lº, a, e Decreto-lei nº 62/66,art. lº);
b) as pessoas jurídicas civis, organizadas

exclusiv~

mente para prestação de serviços profissionais de médico,

eng~

nheiro, advogado, dentista; veterinário, contador, pintor, escultcr, despachante e de outros que se lhes possam assemelhar,
com capital até Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), .a a q u a Le rpg,
garão o imposto de 11% (onze por cento) (Lei nº 4.154/62, art.
lS, § lº, b, e Decreto_lei nº 62/66, art. lº);
c) as firmas individuais e sociedades por quotas
responsabilidade limitada ou em nome coletivo, de capital

de
re-

gistrado não excedente de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) e
receita bruta anual não superior a Cr$ 4So.000,OO(quatrocentos
e oitenta mil cruzeiros), que se dediquem exclusivamente a ati
vidades comerciais e industriais, as quais poderão optar,
na
forma das instruções baixadas pelo Ministro "da Fazenda,pelo pa
gamento do imposto à alíquota de 3% (três por cento) sobre sua
receita bruta, auferida no período de lº de janeiro a 31 de

d~

zembro do ano-rba e e , observado o disposto no § 6º ( Decreto-lei
nº 1.350/74, art. lº e §§ lº e 2º, art. 2º e §§ lº e 2º);
d) as empresas referidas no art. 293, as quais paga~
rao o imposto à alíquota de 6% (seis por cento)
nº 1.3S2/74, art. lº).
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§ 2g - Para efeito do disposto na alínea ~ do §

será determinada a percentagem de lucro em relação ao
a remunerar reconhecido pela autoridade competente e
rado no cálculo das tarifas dos respectivos
4.154/62, art. 18, §

19,

capital
conside-

serviços ( Lei n g

zs ) •

§ 3 g - No exercício de 1975, o imposto devido

pelos

concessionários de serviços públicos de energia elétrica
calculado pela ap~icação da alíquota de 6%
(Lei n g 5.655/71, art. 3 g).

(seis

será

por cento)

§ 4g _ Até o exercício de 1979, o imposto devido pelos concessionár1os de serviços públicos de telecomunicaçoes

s~

rá calculado pela aplicação da alíquota de 6% (seis por cento)
(Decreto-lei n g 1.330/74, art. lº).

§ 5º - ~ vedado qualquer desconto a título de incentivo fiscal sobre o imposto referido nas alíneas ~ e ~ do § 19
e nos §§ 3 g e 4g deste artigo, enquanto vigorar a redução das
aliquotas neles estabelecida
(Decreto-lei n s 1.J76/74,art. lI,
§ 2º, e Decreto-lei n g 1.382/74, art. lº).

§ 6g_ No caso da alínea

~

do § 19 deste artigo,

as

recei tas oriundas de transações eventuais serão incluídas no l i
mite ali mencionado, quando não ultrapassarem a 10%
cento) da receita bruta operacional (Decreto-lei nº

(dez por
1.350/74,

art. 7º).

§ 7 s - Quando as receitas das transações eventuais de
que trata o parágrafo anterior ultrapassarem a lo%(dez por ce~
to) da receita bruta operacional, os seus resultados serão tri
butados à alíquota de JO% (trinta por cento), na forma

deter-

minada pelo Ministro da Fazenda (Decreto-lei n v 1.J50/74,

arts.

7º, § único, e 9º).

§ 8º _ No ano em que a receita bruta da

empresa que

tenha optado pe~a tributação na forma da alínea ~ do § lº des_
te artigo ultrapassar ao limite ali previsto, poderá excepcio_
nalmente ser usado o mesmo regime tributário, mediante o

paga~

menta do imposto à alíquota de 5% .( cinco por cento) sobre a r~
ceita bruta, qualquer que seja o seu montante, observado o

di~

posto no § 2º do art. lJ6 (Decreto_lei nº 1.J50/74 art. Jº).

SEÇÃO .JI
DA TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DISTRIBUIDOS
Art. 227 - Além do imposto de que trata o artigo an-
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será cobrado o imposto de 5% (cinco por cento) sobre os

lucros distribuídos sob qualquer título ou forma, exceto os atribuídos ao titular da empresa individual, aos s6cios das entidades referidas na alínea
cros e dividendos

~

do § lQ daquele artigo e aos lu-

~i5tribuídos

pelas empresas de que

trata

o

artigo 293 (Lei ne 4.506/64, art. 38, De cz-e t.o Le L n s 94/66, art.
c

11, e Decreto-lei n s 1.382/74, art.-I!!, § ünâ.cc },

§ 12 _ O disposto neste artigo não se aplica às bani
ficações em ações, quotas ou quinhões d~ capital, distribuíaos
em decorrência dos aumentos de capital referidos na alínea!!! do

artigo 223, ressalvado o que preceitua o artigo 237
(Lei n g
4.506/64, a;t. 38, § 19, e Decreto-lei n2 1.109/70, art. 32).

§ 22 _ Em se trataQdo de filiais, sucursais ou agências, no Brasil, de empresas com sede no exterior, o imposto

~

que se refere este artigo incidirá sobre os lucros creditados,
entregues, pagos ou remetidos à matriz

no

exterior

(Lei

n2

4.506/64, art. 38, § 2').
§ 32 _ O imposto previsto neste·artigo não será exigido:
a) das sociedades de qualquer espécie, cuja soma
capital social mais reservas não ultrapasse

a

de

Cr$ 636.600,00

(seiscentos e trinta e seis mil e seiscentos cruzeiros) ~ei n2
4.506/64. art. 38, § 32, e Lei n2 4.862/65, art. 48);
b) das sociedades anônimas de capital aberto,

assim

consideradas as que se enquadrarem nas condições periodicamente fixadas -pe Lc Conselho Monetário Nacional (Lei

ne

4.506/64,

art. 39. e Lei na 4.728/65. art. 59);
c) das sociedades de investimentos isentas na

forma

do § 12 do artigo 116 (Decreto-lei n2 1.401/75, art. 1 2, §

úni

co, 111).

Art. 228 _ O imposto de

qu~

trata o artigo

anterior

não incidirá sobre os lucros e dividendos distribuídos a
soa jurídica domiciliada no Pais, em decorrência
dade de quotas ou ações nominativas, nominativas

da

pes-

proprie-

endossáveis

ou ao portador, identificado pela empresa distribuidora (Decr~
to-lei n2 1.351/74, art. 7 Q )

.
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CAP!TULO VI
DAS DEDUÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Art. 229 - As pessoas jurídicas deverão deduzir 5% (ci!!
co por cento) do imposto devido, para- recolhimen to

ao

Fundo de

Participação do ~rograma de Integração Social (Lei Complementar
nº 7/70, art. 3º, a, e § lº).

§ lº _ O recolhimento de que trata este artigo
ser e~etuado juntamente com o do imposto (Lei

deverá

Complementar

nº

7/70, art. 3º, a).

§ 2º _ A dedução a que se

re~ere

este artigo será

~ei

ta sem prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais
previstos na legislação em vigor (Lei Complementar n e 7/70, art.
3º, § lº).

§ 3º - As empresas que, a título de incentivos

~iscais,

estejam isentas do imposto contribuirão para o Fundo de Partidi
pação, obedecida a percentagem prevista neste artigo, a qual i!!
cidirá sobre o total do tributo que seria devido se não

houves~

se isenção (Lei Complementar nº 7/70, art. 3º, § 3º).

CAP!TULO VII
DAS DEDUÇÕES

PARA A FUNDAÇÃO MOBRAL

Art. 230 - Até o exercício de 1976, as pessoas jurídiCas poderão deduzir do imposto devido as quantias destinadas

à

aplicação nos programas de alfabetização aprovados pela Fundação
MOBRAL - Movimento Brasileiro de

Alfabetizaç~o

_

de

acordo com

os critérios que forem fixados conjuntamente pelos Ministros da
Educação e Cultura e da Fazenda (Decreto_lei nº 1.124/70,

art.

lº, e Decreto-lei nº 1.274/73, art. lº).
Art. 231 - As deduções do imposto devido de
o artigo anterior po~erão ser realizadas, sem

que trata

prejuízo dos in_

centivos fiscais em vigor, através de uma das seguintes

modali

dades (Decreto-lei n s 1.124/70, art. 2º, e De or-e t o-sLe L n s 1.376/
74, art. 11, VII);
I - dedução das quantias que tiverem doado à

Fundaç~o

MOBRAL no ano-base, no valor mínimo de 1% (um por cento) e máxi
mo de 2% (dois por cento) do imposto recolhido

no

próprio ano-,
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na declaração de rendimentos,

das impo:,:

tâncias que serão destinadas à ordem da Fundação MOBRAL, para ~
plicação em projetos específicos de alfabetização,

até o limite

de 1% (um por cento) do imposto devido.
Parágrafo único -

As quantias deduzidas

nos

termos do

inciso 11 deste artigo serão recolhidas na forma do artigo
Art.

232 _ O disposto neste Capítulo nao se

296.

aplica

às

empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétri
ca e de telecomunicações,

enquanto sujeitas à alíquota

de

6%

(seis por cento), nem às empresas referidas na alínea ~ do § 19
do artigo 226 e no artigo 293 [De c r-o t o Le i

n e 1.376/74, art. lI,

c

§ 2º. e Decreto-lei nº 1.382/74, art. 19).

CAP1TpLO VIII
DA DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA

Art. 2JJ _

Consider~r_se_ão

DE

LUCROS

formas de distribuição

farçada de lucros ou dividendos pela pessoa jurídica

(Lei

di~

nº

4.506/64, art. 72):
a) a alienação, a qualquer título, a acionista,
dirigente ou participante nos lucros de pessoa jurídica

sócio,
ou

aos

respeC'tivos.,parentes ou dependentes, de bem ou direito, por valor notoriamente inferior ao de mercado;
b ] a aquisição, de qualquer das pessoas aludidas na aI!
nea anterior, de bem ou direito por valor notoriamente superior
ao de mercado;
c) o pagamento de remuneração por trabalho assalariado,
autônomo ou profissional, que não corresponder a serviços efeti
vamcnte prestados;
ct )

.0

pagamento de aluguéis ou royalties, a qualquer das

pessoas enumeradas na alínea

~,

qUG não corresponder ao efetivo

uso, exploração ou fruição de bem ou direito, ou em montante que
exceder ao valor do mercado;
e) o pagamento de despesas particulares das pessoas r~
feridas na
gais para

alínea~, sal~o
se~em

quando satisfizerem às condições le-

classificadas como remuneraçao do trabalho

lariado, autônomo ou profissional;

ass~
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r) -o não exercício de direito à aquisição de bem ou di
-rei to pertencente a qu a Lqu e r- das pessoas mencionadas
~'

na

alínea

quando dele resultar a perda do sinal, depósito em garantia,

ou importância paga para obter opção de aquisição;
g) os empréstimos concedidos a quaisquer das pessoas c,i
tadas na alínea

~'

se a pessoa jurídica dispuser de lucros acum:!!,

lados ou reservas não impostas pela lei, salvo se:
I

revestirem forma escrita;

11 _ estabelecerem as condições de juros, deságios, indexação ou correção monetária, semelhantes aos empréstimos mais
onerosos tomados pela pessoa jurídica;
111 _ forem resgatados no prazo máximo de três anos;
h) a transferência aos sócios ou acionistas, sem pagamento ou por valor inferior ao do mercado, de direito de preferência à subscrição de ações no capital de outra sociedade;
i) a incorporação ao capital, com a conseqnente distri
buição de ações, de dividendos fixos ou mínimos de ações

pref~

renciais, devidos há menos de dois anos;

j) a-amortização ou resgate de partes beneficiárias,

a~

tes de cinco anos de sua emissão, se emitidas para colocação gra
tuita;
1) a redução do capital social e corr~spondente amor ti
zação de ações ou cotas, devolução de participação de sócios, a~
tes de decorridos dois anos da incorporação ao capital

social,

com isenção de imposto, de lucros ou reservas;
m) o resgate, dentro de 2 (dois) anos

de

de ações preferenciais resultantes da incorporação

sua emissão,
ao

capital

social, com isenção de imposto, de lucros ou reservas.

§ lº _ O disposto na alínea

~

não se aplica aos empré~

timos concedidos a seus acionistas por bancos, empresas de seg:!!,
ro e capitalização, sociedades de crédito ou financiamento e de
investimento (Lei nº 4.506/64, art. 72,

§ lº).

§ 2º - No caso de lucros ou reservas acumulados após a
concessão do empréstimo, o disposto na alínea ~ aplicar-se-á

a

partir do momento em que atingirem o montante do empréstimo (Lei
nº 4.506/64, art. 72, § 2º).
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Art. 234 - Nas hipóteses previstas no artigo anterior,
serão classificados como-dividendos ou lucros distribuídos (Lei
n s 4.506/64,

ar-t, 72,

§ 3º):

a) nos casos das alíneas ~ e
lo~

à,

a diferença entre o v~

de mercado e o de alienação, ou aquisição, respectivamente;
b) nos casos da alínea ~, a remuneração que não corre~

ponder a serviços efetivos;

&,

os aluguéis ou royalties que

nao corresponderem ao efetivo uso,

exploração ou fruição de bem

c) nos casos da alínea

ou direito, ou que excederem ao valor do mercado;
d ] nos casos da alínea ~, as despesas -paga s r
e) nos casos da alínea

f, as importâncias perdidas;

f) nos casos da alínea ~, a importância mutuada;
g) nos casos da alínea

g,

o valor do direito de trans_

ferência ou a diferença entre esse valor e o pago pelos sócios;
h) nos casos da a Lfn e a l, o valor dos dividendos Lnco rcporados ao c ap í t a.Lj
i) nos casos da alínea

.l,

o valor da emor-e í.eaç éo ou re~

gate;

j) nos casos da alínea 1, o valor das ações, quotas ou
participações correspondentes ao aumento do capital que for objeto da<redução do capital;
1) nos casos da alínea !!l, o valor das açoes resgatadas.
Art. 235 - Sobre os lucros ou dividendos disfarçadameg
te distribuídos, nos casos previstos no art. 233, cobrar-se-á da
pessoa jurídica o imposto d2 50% (cinqüenta por cento), sem pr~
juízo do imposto? multas e demais encargos legais que

couberem

à pessoa física beneficiada (Lein Q 4.506/64, art. 73).
Parágrafo único - O imposto devido na forma deste artl
go,

compensado o que houver sido anteriormente cobrado da pessoa

jurídica sobre o mesmo rendimento, será agravado das multas e

d~

mais encargos legais cabíveis.

T1TULO

VII

DA INCORPORAÇÃO DE RESERVAS E LUCROS AO CAPITAL
Art. 2Jb - A distribuiçao de açoes, quotas ou quinhões
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de capital provenientes de aumento de capital, mediante a incoE
poração de reservas ou lucros em suspenso, não estará sujeita à
incidência do imposto, ressalvado o disposto no artigo seguinte
(Decreto_lei nº 1.109/70, art.

Jº).

§ lº - O disposto neste Título ap Lí.c ac s e

aos

aumentos

de"capital realizados pela pessoa jurídica, sócia ou

acionista

beneficiária, mediante a incorporação dos valores recebidos

em

decorrência da capitalização prevista neste artigo (Decreto_lei
nº 1.109/70, art.

Jº, § lº).

§ 2º _ Para os efeitos deste artigo, incluem-se as re-

.s

ser:vas mencionadas no § Jº do artigo 2Sh e nas alíneas

!2. e

§ 1 s do artigo JJ9, bem como os lucros em suspenso

reservas

ou

oriundas de lucros apurados em balanço, mesmo quando

ainda

tributados (Lei n s 4.862/6S. art. 49, De c r-e t o Le L nv

do

nao

1.109/70,

c

art. Jº e § 2º, Decreto-lei nº 1.260/7J, art. 4º. e Decreto-lei
nº 1.JJ8/74. art.

lS, § 4º).

Art. 2J7 _ Ocorrendo a redução do capital ou a

extin-

ção da pessoa jurídica nos 5 (cinco) anos subseqüentes, o valor
das reservas e dos lucros em suspenso que tenham sido

aproveit~

dos em aumento de capital com isenção do imposto será tributado
na pessoa jurídica, como lucro distribuído,

ficando

os

sócios,

acionistas ou o titular. sujeitos ao imposto na declaração

de

rendimentos ou na fonte, no ano em que ocorrer a extinção ou

r~

dução (Decreto-lei nº 1.109/70, art. Jº, § Jº).

§ lº - O disposto no art. 2J6 não se aplica às pessoas
jurídicas que tiverem redUzido seu capital nos 5 (cinco)

anos

anteriores à data em que se realizar a incorporação das reservas
ou lucros em suspenso, devendo o valor incorporado

ao

capital

"ser tributado na fonte ou na declaração das pessoas físicas e j:!l
rídicas beneficiárias (De c r-e e c Le
c

í

n s 1.109/70, art.

Jº, § hº).

§ 2º - Não haverá a tributação prevista neste artigo:
a) quando o aumento de capital tiver sido efetuado nos
termos e condições dos artigos 197, §§ 6º e" 9º, 22J. alínea
243, alínea ~, 2S0, 283 e 297;
b) quando o aumento de capital tiver decorrido da conversa0 de debêntures em ações (Decreto-lei nº 401/68. art: 26);
c) na redução de capital das sociedades
tos isentas na forma do § Lê do artigo 116

de investime~

(Decreto _ lei

ns
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1.401/75. art. 12, § único, 11).
§ 3º - Fica excluído da restrição deste artigo, no caso
de extinção da pessoa jurídica, o valor dos aumentos de capital
que esta houver realizado com a incorporação de ações ou quotas
bonificadas por sociedade de que seja sócia ou acionista, desde
que essas bonificações derivem de aume n t o s de capital realizados
com sujeição à norma restritiva mencionada (Decreto-lei n e 1.338/

74, art. 24).
Art. 2]8 - O aumento dos fundos de reserva das socied2:,

des anônimas, quando esses fundos já tenham atingido o valor do
capital social realizado, estará sujeito à tributação em
midade com o disposto nos artigos JJ9 e

confo~

J40.

TITULO VIII
DAS NORMAS

DE

CORREÇÃO HQNETARIA

cAPtTULO

I

DA CORREÇÃO MONETARIA

DO

ATIVO

SEÇÃO I
DAS PESSOAS OBRIGADAS A FAZER A CORREÇÃO MONETARIA

Art. 239 - As pe s s o as jurídicas procederão, obrigatori-ª.
mente, à correção monetária, em seus registros contábeis, do

v~

lar original dos bens de seu ativo imobilizado, no limite das v-ª.
riações resultantes da aplicação de coeficientes fixados, anual
mente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Re p ú - ,
blica, para que traduza a variaçao do poder aquisitivo da moeda
nacional, entre o mês de dezembro do último ano e a média anual
de cada um dos anos anteriores (Lei

§

1~

n~

4.357/64, art.

_ As filiais, sucursais, agências

ou

3~).

r-epr-e s errce-,

ções de sociedades estrangeiras autorizadas a funcionar
sil fLc am também obrigadas a corrigir, na forma

do

no Br~

presente ar

tigo, o registro contábil dos bens do ativo imobilizado que
suam no País, podendo o correspondente aumento de capital
tir-se apenas sobre a parte destinada às operações

no

po~

refl~

Brasil

(Lei nº 4.357/64, art. 3º, § 19).

§

2~

_ Com exclusão das empresas concessionárias de se,r.

viços de energia elétrica, ficam dispensadas da obrigatoriedade
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da correção monetária de que trata este artigo (Lei n s 4.357/64,
art. 32, §§ 21 e 22, Lei n s 5.073/66, art. 32, e Decreto-lei n s
1.350/74, art. 4 2):
pelo m~

a) as sociedades de economia mista, nas quais

nos 51% (cinqüenta e um por cento) das ações com direito a voto
pertençam à União, aos

Estado~

ou aos Municípios;

b) as empreSas concessionárias de serviços

públicos.

cujos lucros não excederem 12% (doze por cento) do capital a r~
munerar a que se refere o § 22 do art. 226;
c) as pessoas jurídicas cujo capital social

realizado

nao exceder Cr$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos

cruzei-

ros);
d) as firmas individuais e os que praticarem

habitual

e profissionalmente, em seu pr6pri~ nome, operações de natureza
civil ou comercial com o fim especulativo de lucro, equiparados
às pessoas jurídicas nos termos do art. 100;
e) as empresas que optarem pela tributação na forma da
alínea

~

do § lº do art. 226;
f) as pessoas jurídicas civis a que se refere a alínea

~ do

§ 12 do artigo 226.
§ 32 - As pessoas jurídicas a que se refere o parágra-

fo anterior,

emb~ra

monet~

desobrigadas de proceder à correção

ria prevista neste artigo, poderão realizá-la, desde que se sujeitem às normas pertinentes àquela correção.

§ 42 _ A correção monetária do arivo imobilizado

das

empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétri
ca reger_se_á pelas disposições das Leis n s e , 3.470, de 28 de n,2
vembro de 1958, e 4.357, de 16 de julho de 1964, e suas

normas

complementares, não se lhes aplicando o disposto neste Capítulo
(Decreto_lei n!1 1.322/74, art. 12).
Art. 240 _ Ficam desobrigadas de promover

a

correção

monetária de que trata o artigo anterior as sociedades que se e!!;
contrarem em concordata, falência, liquidação promovida por autoridades administrativas ou judiciais, e aquelas cujos bens im,2
veis estejam situados em áreas demarcadas para desapropriação ou
em relação aos quais haja processo em andamento visando
fim (Lei n2 4.506/64, art. 77).

a

esse
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SEÇÃO 11
DAS NORMAS PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA

Art. 241 _ Integram o ativo imobilizado, para os efei-

tos de correção monetária, 05 bens que se destinem à exploração
do objeto social ou à manutenção das atividades da pessoa jurí-

dica.

§

l~

_ "Não integram o ativo imobilizado, para

os efei

tos de correção monetária:
a)

05

os destinados a con~

bens adquiridos para revenda,

tituir parte integrante dos bens produzidos para revenda,

ou

a

serem consumidos na produção de bens ou serviços para venda;
b) os demais bens que constituam o ativo realizável ou
disponível,

inclusive os imáveis adquiridos para revenda ou con~

truídos para venda;

c) os bens garantidores das reservas técnicas das companhias de seguro ou de capitalização, r-e e s a Lvací o s
ve Ls que,

os

bens im,2,

na forma .indicada pela Superintendência de Seguros Pr,i

vados (SUSEPE), integrem o ativo imobilizado, e estejam devidamente registrados nessa mesma entidade, nos termos da legislação
específica;
d) as açoes, quotas ou quinhões do capital de sociedades obrigadas à correção monetária de que trata o art. 239, con~
acioni~

tantes do ativo imobilizado da pessoa jurídica sócia ou

ta.

§

2'.1 _

O valor original das ações,

quotas

oU

quinhões

do capital de empresas não obrigadas à correção monetária

nos

termos do § 2º do artigo 239, deverá ser corrigido de acordo com
o disposto neste Capítulo, desde que integrantes do ativo imob,i
lizado da pessoa jurídica sócia ou acionista.

§ Jº - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, será feita obrigatoriamente a compensação da alteração
das ações, quotas ou quinhões de capital social,

do

valor

decorrente da

correçao monetária realizada em conformidade com o § 3'.1 do art,i
go 239.
Art.

242 - A correção monetária a que se refe~e o art,i

go 239 será efetuada dentro de 4 (quatro) meses, contados da d~
ta do encerramento do balanço a que corresponder a correção, e
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a nOVa tradução monetária vigorará, para todos os efeitos
le.,.
gais, até nova correção pela pessoa jurídica (Lei nv 4.357/64,
art. 3!:!, § 4º)w
Art. 243 - Apurado o valor dos bens do ativo

imobiliz~

do, adquiridos ou incorporados em cada ano, sujeitos à correção
monetária, inclusive nos casos de fusão e inc?rporação

previs_

tos no artigo 577, observar-se-á o s8guinte (Decreto-leinº1302/
73, art. lº, e Decreto_lei nº 1.346/74, art. 7º, § 2º):
a) esse valor será multiplicado pelo coeficiente
respondente, ano a ano, para obtenção da nova tradução

cor-

monetá_

ria;
b ] a variação do valor dos bens do ativo imobilizado
rá a diferença entre o valor original de aquisição ou

contabiliz~

ção e sua nova tradução monetária, obrigatoriamente
da em conta do ativo com intitulação pr6pria,

s~

incorpor~

como "Bens Ativos

c/ Correção" ou "Bens Ativos Reavaliados" ou qualquer outra. s e.,
melhante;
c) em contrapartida do registro no ativo imobilizado da
diferença entre a nova tradução monetária e os valores já

regi~

trados de correção monetária em anos anteriores, será creditado
à conta de "Correção Monetária das

Depr~ciaçõesll,

até o limite

daquela diferença, um valor suficiente para igualar a

soma

das

correções monetárias das depreciações e da depreciação das correções monetárias do ativo à mesma proporção existente quanto à
depreciação do valor original da aquisição ou incorporação

dos

bens, e o valor original desses mesmos·bens;
d) o resultado líquido ap6s realizado o crédito da aI!
nea.s., será levado à conta de "Reserva de Correção

Monetária",

para oportuna e compuls6ria incorporação ao' capi tal,

observado

o disposto no § 2º do artigo 172 e no artigo 244.

§ lº _ Entende_se por valor original do bem a

importâ~

cia em moeda nacional pela qual tenha sido adquirido pela
dade, ou a

import~ncia

soci~

em moeda nacional pela qual tenha sido o

bem incorporado à sociedade, nos casos de despesas ou valor de
inco!r-poração expresso em moeda estrangeira (Lei n s 3.470/58, art.

57, § 3').
§ 22 _ A conversão do valor em moeda

estrangeira para
moeda nacional será feita à taxa vigorante na época lia aqui s
ção (Lei n2 3.470/58, art. 57, § 32).
ã

;

Aros
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§ Jº - Se a taxa de conversão vigorante na data da aqui
adotad~

sição ou de incorporação do bem não for conhecida, será

a taxa média do ano (Lei nº 3.470/58, art. 57, § 3 2 )

§ 42 _

~

.

facultado ao contribuinte reduzir o valor dos

bens imóveis, para efeito da correção monetária de que

trata o

art. 239. na mesma proporção existente entre o salário_mínlmoda
região onde eles estiverem situados e o maior salário-mínimo do

País (Lei nº 4.862/65. art. 33).
Art. 244 _ Poderão ser compensados na reserva
trata a alínea

2.

de

que
pr~

do artigo anterior, no todo ou em parte, os

juízos do exercício ou acumulados, e aS correções monetárias
cambiais mencionadas no artigo 172 (Lei nº 3.470/58,

art.

e

57

§ 52, e Decreto-lei nº .1.338/74, art. 15, § 5º).
Art. 245 _ Não serão corrigidas monetariamente (Lei nº

3.470/58. art. 57. § 4'),
a) a parcela do ativo correspondente a auxílios,

subp~

venções ou outros recursos públicos não exigíveis, recebidos
la firma ou sociedade, para auxílio na realização do ativo;

b ) a parcela do ativo imobilizado correspondente ao sal
do devedor do empréstimo tomado no Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico, ~alvo se a sociedade acordar com

esse Banco a

correção simul tânea do saldo devedor do empréstimo,

aos

mesmos

coeficientes aplicados na correção do ativo.
Art. 246 _ Os demonstrativos da correção

monetária do

valor original dos bens do ativo imobilizado realizada
riamente nos termos do artigo 239 deverão ser mantidos

obrigat~

em

boa

ordem nos arquivos das empresas (Decreto-lei n s 157/67, art. 16).
Art. 247 _ Para fins de aprovação da correção

monetá-

ria e do destino a lhe ser dado, os acionistas poderão r-e urid r-c s e
em assembléia para deliberar, em primeira convocação, com a

pr~

sença de qualquer número (Lei nº 4.481/64, art. lº, § único).
Art. 248 - A falta de integralização do capital não im
pede a correção prevista neste Capítulo, mas o aumento

líquido

do ativo e do capital que dela resultar não poderá ser aplicado
na integralização. das açoes ou quotas (Lei nº 3.470/58, art. 57,

§ 13).
Art. 249 - O aumento líquido do ativo imobilizado
empresas decorrente da correção monetária, na forma

do

das

artigo
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239. não sofrerá nenhum ônus financeiro a título de imposto '(Lei
nº 4.506/64. art. 76).
Parágrafo único _ A disposição deste artigo não atinge
as prestações a pagar a partir de lº de janeiro de 1967. que cOL
respondam a

~orreções

monetárias efetuadas anteriormente àquela

data (Lei n s 4.506/64. art. 76, -§ único).

SEÇÃO III
DOS CASOS ESPECIAIS DE ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL
E DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Art. 250 - As pessoas jurídicas que se dedicarem a ati
vidades industriais, agrícolas, pecuárias e de serviços básicos,
estabelecidas na área de atuação da Superintendência
volvimento da Amazônia (SUDAM), gozarão de isenção
com relação à atualização contábil efetuada até 31
de 1974, do valor das áreas dos imóveis rurais

do Desen_
do

de

imposto
dezembro

utilizados

nos

empreendimentos, cujos projetos tenham s Ldo aprovados para abso!:
ver recursos oriundos do imposto de renda, devendo aplicar_se a
diferença de valor apurada em correspondente aumento de capital
(Decreto-lei nº 756/69. art. 25, I).

§ lº - A atualização de valores e o respectivo aumento
de capital de que trata este artigo deverão ser

efe~ivados

6 (seis) meses após a aprovação do projeto e antes

até

de ser in1_

c t ada a execução do mesmo (Decreto-lei n s 756/69, art. 25, § i s ).

§ 2º - A atualização de valores referida neste artigo
pela Superinten_

deverá ficar compreendida nos limites fixados

dência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), e somente

será

aplicada aos imóveis rurais incorporados ao patrimônio da pessoa
jurídica até 31 de dezembro de 1966 (Decreto-lei n s 756/69, art.

25. § 2º).
§ 3º - Não sofrerá incidência do imposto o valor de nZ
va s ações, quotas ou quinhões de capital, que forem recebidas
los acionistas ou sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em
corrência dos aumentos de capital feitos na forma

p~

de_

deste

artigo

Art. 251 _ As sociedades que tenham por objeto

a corn_

(Decreto-lei nº 756/69. art. 25. § 3º).

pra e venda de imóveis construídos ou em construção,

a constr!;!
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ção e a venda de unidades habitacionais, a incorporação de edi_
ficações ou conjunto de edificações em condomínio e a
terrenos loteados e construídos ou com

a

venda de

construção contratada,

poderão corrigir monetariamente o custo do terreno e da
ção objeto de suas transações, com base nos coeficientes

constr~

a

se refere o artigo 239 (Lei nº 4.728/65. art. 64).
Art. 252 - As variações provenientes da atualização m~
netária prevista no artigo anterior terão o mesmo tratamento, no
que lhes for aplicável, que o preceituado no artigo 3º da Lei n s

4.357. de 16 de julho de 1964, para a correção monetária do va_
lor original dos bens do ativo imobilizadõ das pessoas

jurídi_

cas (Lei n s 4.728/65, .art. 64, § 19).
Parágrafo único _ Para efeito da apuração do lucro ope
racional das empresas referidas no artigo 251, a variação da co.!:
reção monetária será "acrescentada ao custo do terreno e da con~
trução opjeto de suas transações (Lei n g 4.728/65, art. 64).
Art. 25.3 - As empz-e s a s concessionárias

de

serviços de

energia elétrica, de .serviços portuários, e de mineração

deve_

rão observar, respectivamente, o disposto no Decreto n a 54.9.36,
de 4 de novembro de 1964, modificado pelo Decreto ng 65.555, de
21 de outubro de 1969, no Ato Complementar n g 74,
Decreto-lei
n s 97.3 e Decreto n s 65.453. todos de 20 de outubro de 1969, e no
Decreto ng 69.885, de .31 de dezembro de 1971.
CAPITULO 11
DA MANUTENÇÃO

DO CAPITAL DE GIRO PR(ÍPRIO

Art. 254 - As pessoas jurídicas poderão excluir, do l~
cro real, importância correspondente à manutenção do capital de
giro próprio durante o período-base de sua declaração, calcula_
da nos termos dos parágrafos deste artigo (Decreto-lei n s 1.338/

74, art. 15).
§ 19 _ O valor do capital de giro próprio no início do
período será determinadb, com base no balanço de encerramento do
período anterior, ou, no caso de exercício inicial da pessoa
rídica, no balancete do mês em que tenham sido

j~

arquivados seus

atos constitutivos na repartição competente, pela apuc-aç ào da di
ferença a maior entre o passivo não exigível e o ativo imobili_
zado, ajustado de acordo com as seguintes normas (Decreto-lei n s

1.338/74, art. 15, § 1 2 )

:
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I _ Passivo Não Exigível:
a) ao saldo do balanço anterior serão adicionados os v,â
lpres das reservas, dos lucros em suspenso e das provisões tri_
butáveis, eventualmente não classi~icados no passivo não exigí_
vel;
b ] o saldo do balanço anterior será deduzido dos segui,!!,
tes valores:
b.l - prejuízos acumulados que estiverem

registra_

dos- como ativo pendente;
b.2 - montante do capital social ainda não

integrã

lizado que .e s t í.ve n registrado como crédito em conta do .ativo;
b.3 - saldos das contas passivas de regularização de,
valores do ativo, dedutíveis para efeito do lucro

tributável,

que ,estiverem registradas no passivo não exigível, tais como as
de depreciação, amortização,

exaustão, provisão para

créditos

de realização duvidosa e provisão para ajustamento, ao valor de
mercado, do custo de estoques e valores mobiliários, bem

como

outras provisões, admitidas como despesas dedutíveis.
11 _ Ativo Imobilizado:
a) ao saldo do balanço anterior serão adicionados os s!:
guintes valores:
a s L - saldo de outras contas do ativ<;J que, de a co r-c,
do com a legislação em vigor, estejam sujeitas ao regime de

COE

reção monetária do imobilizado;
a.2 - o valor das ações, quotas; quinhões

do capi_

tal e outros títulos de participação societária, que represente
imobilização financeira;
b) do saldo do balanço anterior serão deduzidos os fu,!!,
dos de depreciação, amortização e exaustão, que estiverem regi~
trados no passivo não exigível.
111 _ As instituições financeiras autorizadas a funci2
nar pelo Banco Central do Brasil poderão adicionar ao passivo
não exigível montante correspondente a 70% (setenta por cento)
do saldo das receitas sobre as despesas diferidas,

contabilizâ

das, respectivamente, no passivo e no ativo pendente.
IV - O disposto no inciso anterior e e t errd e s e às sociedâ
c

de s anônimas de capital aberto que, por força do estabelecido no
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artigo 208. possam diferir recei tas e despesas, desde que da uti

lização dessa faculdade não resulte manutenção de capital de gi
TO

próprio positivo.
v _ As empresas empreiteiras de estradas, de obras e

s~

melhantes, para os efeitos deste parágrafo, poderão adicionar ao

passivo não exigível o valor correspondente a 5% (cinco por cea
to) das receitas diferidas, contabilizadas no pendente, que tenham sofrido a retenção do -i mp o e t o na fonte à alíquota

de

1,5%

(um e meio por cento).

§ 2º _ O montante da manutenção do capital de giro pr6
prio dedutível como despesa será calculado mediante a aplicação,

sobre o valor do capital de giro pr6prio existente no início do
ano ou exercício social que servir de ba~e à declaração, da variação, ocorrida durante o mesmo ano ou exercício social,

dos

coeficientes utilizados para .a correção das Obrigações Reajust,â
veis do Tesouro Nacional {necz-e t c-u.ed n s 1.338/74, art. 15, § 2º).

§ 3º - O montante da manutenção do capital de giro prf
prio admitido como exclusão do lucro real será

contabilizado a

débito da conta de lucros e perdas, até o limite do lucro real,
e a crédito da conta de reserva específica, para oportuna e

co~

pulsória aplicação em aumento de capital da pessoa jurídica, com
isenção do imposto para a pessoa jurídica e seu titular, sócios
ou acionistas (Decreto_lei nº 1.338/74, art. 15, §§ 3º e 4º).

§ 4º _ Se o capital de giro próprio do início do exer_
cício for negativo, a pessoa jurídica deverá computar como

re-

cei ta do exercício importância determinada mediante a aplicação
sobre o montante do capital de giro próprio negativo, da variação nos coeficientes de correção das Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional durante o ano ou exercício social que

servir

de base à declaração, reSSalvado o disposto no parágrafo seguill
te (Decreto-lei nº 1.338/74, art. 15, § 5º).

§ 5º - O valor computado como receita na forma do par,â
grafo anterior não será superior à soma das diferenças de câmbio
e das correções monetárias p r-ef'd xa.da s ou não, que tenham sido d,2,
bitadas como despesa operacional à conta de lucros e perdas,
lativas a obrigações contraídas para o financiamento

do

r~

ativo

imobilizado, inclusive das ações, quotas, quinhões do capital e
outros títulos de participação acionária que representarem imo_
bilização financeira.
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§ 62 - A inexistência de diferenças de câmbio
reções monetárias nos termos do parágrafo anterior

ou cor-

desobriga a

pessoa jurídica do cômputo da manutenção negativa de capital de
giro próprio.

§ 7º - A importância determinada de acordo com os §§ 4º
e 5º será contabilizada a crédito da conta de lucros e perdas e
a débito de qualquer conta de reserva'; inclusive a decorrente de
correção monetária do ativo imobilizado e do capital de giro pr.é.
prio, ou na inexistência destas, de conta provisória

do

ativo

pendente, para oportuna compensação com contas de reserva que

v~

nham a ser constituídas (ne cr-e co-u e í, n s 1.3;38/74, art. 15, § 5º).

§ 8º - Para efeito de determinar o capital de giro pró
prio negativo, que servirá de base à aplicação

da

variação nos

coeficientes de correção, as sociedades de seguro e capitalização poderão adicionar ao passivo não exigível parte ou a totali
dade de reservas técnicas, não comprometidas, formadas de acordo com a legislação que regula esses serviços, não

podendo

tal

adição resultar em capital de giro próprio positivo.
§ 92 - Aos aumentos de capital decorrentes de aproveitamento da manutenção do capital de giro próprio, aplicam-se as
normas dos artigos 236 e 237 {ne cr-e e o-u e i

§

n s 1..338/74, art. 15,

7').
§ 10 - O Hinistro da Fazenda poderá disciplinar os aju~
~rata o § 1º deste artigo, podendo ainda
adaptá_los

tes de que

a situações setoriais e contábeis (Decreto_lei nº 1.338/74, art.
15, § 6º).

§ 11 - Ficam desobrigadas das disposições deste artigo
as pessoas jurídicas que optarem p e La tributação na forma da aI.!.
nea ~ do § 1º do artigo 226 (Decr~to-lei nº 1.350/74, art.4º5.
Art. 255 - A infração ao disposto no art.igo anterior i!!!
portará na perda do benefício da isenção sobre o montante indevidamente utilizado e na conseqüente cobrança do imposto
tivo, acrescid? de correção monetária,

juros e multas

respe~

morató_

rias e demais encargos legais, ou, se for o caso, de multa

de

lançamento de ofício (Decreto-lei nº 1.338/74, art. 15, § 8º).
TITULO

IX

DOS INCENTIVOS FISCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REGIONAL E

SETORIAL
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CAP!TULO I
DOS INCENTIVOS FISCAIS NA AREA DA SUDENE

SEÇÃO

I

DAS ISENÇÕES E REDUÇÕES

Art. 256 - As pessoas jurídicas ou firmas

individuais

que mantenham empreendimentos industriais ou agrícolas em operâ
ção na área de atuação da Supe~intendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), em relação aos aludidos empreendimentos,Pâ
garão o imposto com a redução de 50% (cinqtlenta por cento) até o

exercício de 1978 (Lei n2 4.239/6). art. 14, e Lei nº 5.508/68,
art. 35).
Art. 257 - As pessoas jurídicas ou firmas
que tenham instalado novos

empree~dimentos

individuais

industriais ou agrí-

colas a partir de 12 de julho de 1963. na área de atuação da S~
perintendência do Desenvolvimento

do

Nordeste (SUDENE).

que tais empreendimentos entrem em operação até 31 de

desde

dezembro

de 1978. ficarão isentas do imposto pelo prazo de 10 (dez) anos.
a contar da data da

entrada em operação de cada enpreendimento

(Lei n s 4.239/63, art. 13. e Decreto-lei n s l.J28/71~. art.ll!).

§ 'lI! _ O prazo da isenção referida neste artigo poderá
ser ampliado até 15 (quinze) anos, de acordo com a
e rentabilidade desvantajosa do empreendimento,

localização
considerados,

preferencialmente, aqueles localizados nos Estados

menos

volvidos da Região, desde que reconhecidos como tais
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),

dese~

pela

Sup~

mediante

parecer fundamentado de sua Secretaria Executiva, aprovado pelo
Conselho Deliberativo (Lei nl! 4.239/63, art. lJ, § único).

§ 21! _ Não se consideram empreendimentos novos, para

~

feito da isenção de que trata este artigo, os resultantes da aI
teração de razão ou de denominação social, transformação ou fusão de empresas 'existentes, ou ampliação e modernização de

em-

preendimentos.

§ 31! - A isenção de que trata este artigo, uma vez
conhecida pela Superinten~ência do Desenvolvimento

do

re~

Nordeste

(SUDENE), será comunicada aos órgãos da Secretaria da Recei ta F,2,
dera! (Lei nl! 5.508/68, art. 37).
Art. 258 _ As pessoas jurídicas ou firmas individuais,
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cujos empreendimentos novos pao preencherem as condições

estab~

lecidas no artigo anterior, para efeito de· gozo do benefício da
isenção, pagarão o imposto com a redução de 50% (cinqüenta
cento), até o exercício de 1978, obedecidas as demais
ções da legislação sobre incentivos fiscais na área

por

disposi_
de atuação

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
Art. 259 - Quando se verificar a pluralidade de

estab~

lecimentos, será reconhecido o direito à isenção ou à redução do
imposto, conforme o caso, em relação aos rendimentos dos

estab~

lecimentos instalados na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (Lei nª 4.239/63. art. 16,

§

1').
Parágrafo único _ Para os efeitos do disposto neste

a~

tigo, as empresas interessadas deverão demonstrar em sua conta_
bilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se compõem
as operações e os resultados do exercício de cada um dos estab~
lecimentos que operem na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (Lei nª 4.239/63, art. 16,

§

2').
Art. 260 _ Se a pessoa jurídica ou firma individual man-

tiver atividades não consideradas como industriais ou agrícolas,
deverá efetuar, em relação às atividades beneficiadas,registros
contábeis específicos, para efeito de destacar e
elementos de que se compõem os respectivos custos,

demonstrar os
recei tas

e

resultados.
Art. 261 _ O direi to à r-ed uç jio de que tratam os artigos
256 e 258 será reconhecido pela Delegacia da Receita Federal

a

que estiver jurisdicionado o contribuinte.

§ lÇl _ O reconhecimento do direito à redução

a que

se

refere este artigo será requerido pE;11a pessoa jurídica, que de_
verá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE, de
que satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.

§ 2º _ O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o
pedido de reconhecimento do direito à redução prevista nos arti
gos 256 e 258, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da rcspecti
va apresentação à repartição fiscal competente.

§ Jº - Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior,
sem que a requerente tenha sido notificàda da decisão contrária
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ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
d e r-ar-c-e e-s á

a interessada automaticamente no pleno gozo

ção pretendida,

se o favor tiver sido recomendado

consi-

da

pela

red1!,

SUDENE,

através da declaração mencionada no § 19 deste artigo.

§ 4º _ Do despacho que denegar, parcial ou totalmente,
o pedido da requerente,
TO

caberá recurso voluntário para 6 Primei

Conselho de Contribuintes, dentro do prazo de

30

(trinta)

dias, a contar do recebimento da competente comunicação.

§ 5º - Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao pedido a que se refere este
go, a repartição competente procederá ao lançamento das

artiimpor-

tâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando_se

a

cobrança do débito.

§ 62 _ A cobrança prevista no parágrafo anterior não a1.
cançará as parcelas correspondentes às deduções feitas

durante
intere~

o período em que a pessoa jurídica ou firma individual
sada esteja em pleno gozo da redução de que trata o §

Jº

deste

artigo.

§ 7º - A concessão à pessoa jurídica ou firma

indivi-

dual dos benefícios previstos nos artigos 256, 257 e 258 produzi~á

efeitos a partir da data da apresentação à SUDENE do requ~

rimento devidamente instruído na forma
Decreto

n~

pr~vista

no artigo 72 do

64.214, de 18 de março de 1969.

§ 82 _ O direito à isenção prevista no artigo

257 não

alcança o imposto que já tenha sido pago.

Art. 262 - As empresas industriais e agrícolas, instaladas na região da SUDENE, poderão depositar no Banco do Nord~~
te do Brasil S/A, para fins de reinvestimento, metade da importância do imposto devido, acrescida em 50% (cinqüenta por cento)
de recursos próprios, ficando, porém, a liberação

dos

citados

recursos condicionada à aprovação, pela SUDENE, dos respectivos
projetos técnico-econômicos de modernização ou complementação do
equipamento industrial (Lei n2 5.508/68, art. 23).
ParágrafO único - A faculdade prevista neste artigo não
poderá ser utilizada cumulativamente com o benefício de que tr~
tam os artigos 263 e 264.
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SEÇÃO 11

DEDUÇÃO

DA

Art.

INVESTINENTOS

PARA

pC550a$ jurídicas, mediante indicaç~o eOI

26) _ As

5ua declaração de rendimentos, poderão optar pela aplicação,
mo

c~

redução, de até 50% (cinqüenta por cento) do imposto d e vi d o ,

no Fundo de Investimento do Nordeste

(FINOn),

projetos ':OTls2.

em

do r-ao o s

pela Superintendência do Desenvolvimento

SUDENE,

c o mc de .í.n tar-e s s c para o desenvolvimento econômico

Nordeste,

do

i.nclusive os relacionados com turismo, pesca,

tamento e rerlorestamc~+n localizados nessa região

.176/7 11 ,

nv

elo

flores-

(necrcto-iei

art. 11, I).

Art.
tigo anterior,

264 _ Em substituição à faculdade prevista

as empresas concessionárias de energia,

nos Estados abrangidos,
SUDENE,

Nordeste -

-t ot a L ou parcialmente,

ar-

:ilO

elétrica

pela

ação

da

poderão descontar até 50% (cinqüenta por cento) do valor

do imposto devido,

para fins de investimento ou aplicação em pr.2.

jetos de energia elétrica, ressalvado o disposto nos §§
do artigo 226 (Lei nº

3º

e 5º

5.508/68, art. 97).

§ 19 _ Consideram-se projet0s de enengia elétrica, para

05

rins previstos neste artigo,

os

locali~ados

que se destinem à geração,

tuação da SUDENE,

buição e e Le t r-Lf'Lc a ç a o r-u r-a L, declarados,
teresse para o desenvolvimento do Nordeste
art.

na

~rea

de a-

transrnissão,distrl

p cLa autarquia,

nº

(Lei

cl e

i!!,

5.508/68 ,

97).

§ 2º _ Nas empresas cujo controle

a c l on

priedade direta ou indireta de pessoas físicas

á

r-j

o seja ele- iH2.

ou jurídicas

1'0-

sidentes ou com sede no exterior ou caracteri7.acias como d('

cap~

'ta L estrangeiro na forma da legislação específica em vigor,

(1

lar dos recursos
s n.r' ,

8.

v2

que se refere c s t.e artigo Eãn IFhlerií ui f'.ra})0.~.

em qualquer hipótese,

o mon tan tc.

cados no projeto.
CAPíTULO 11
DOS INCENTIVOS FISCAIS NA .~HE.'\ DA SUDAj>1

Ar t •

265

_ As pessoas

na de c j ax-aç ào de rendimentos,
elo

até

75%

jurídicas, mecí an t o
í

indjcação

poderão deduzir do imposto devi-

(setenta e cinco por cento) do valor das obrigações

qu e ari quí r-Lr-em, .emitidas pelo Banco da Amazônia S.A.,

como :fim

414
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recursos do Fundo para

Investimentos

Privados no Desenvolvimento da Amazônia (FIDAM)

(Decreto-lei

nº 756/69, art.

lQ).

Art. 266 _ As pessoas jurídicas, mediante

indicação

em sua declaração de rendimentos, poderão optar pela aplicação,

como redução, de até 50% (cinq~enta por cento) do imposto devi
do, no Fundo de Investimento

da Amazônia (FINAM), em projetos

considerados de interesse para o desenvolvimento econômico de~

sa região pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM), inclusive os relacionados com turismo, pesca,
tamento e reflorestamento localizados nessa área

~lores

(Decreto_lei

nº 1.376/74, art. 11, r).
Parágrafo único.

Os descontos previstos neste arti-

go e no anterior não poderão exceder, isolada ou conjuntamente,
em cada exercício financeiro,

50% (cinqtienta por cento) do va-

lor do imposto devido (Decreto-lei n2 756/69, art. 22, § 10).
Art. 267 _ Até o exercício financeiro de 1982,as

pe~

soas jurídicas que mantenham empreendimentos econômicos na área
de atuação da SUDAM, e por esta considerados de interesse para
o desenvolvimento da região, pagarão com a redução de 50% (ci~
qüenta por cento) o imposto a que estiverem sujeitas, com rel~
ção aos resultados financeiros obtidos dos referidos

empreen-

dimentos (Decreto_lei n2 756/69, art. 22).
Parágrafo único.

o benefIcio da redução de que tra_

ta este artigo não impede o uso da faculdade das deduções pre_
vistas nos artigos 265 e 266, com relação ao montante do impo~
to' a pagar.
Art. 268. - Nos termos do artigo anterior, gozarão de
isenção do imposto os empreendimentos econômicos que se implau
tarem, modernizarem, ampliarem,
atuação da Superintendência

do

ou diversificarem na
Desenvolvimento

área

de

da Amazônia,

ap6s 6 de maio de 1963, e que venham a entrar em fase

de ope-

raçã~ até o dia Jl de dezembro de 1978 (Decreto_lei n2 756/69,

art.

23. e Decreto-lei n2 1.J28/74, art. 12).

§ 12 - O prazo de vigência da isenção referida neste
artigo é de até 10 (dez) anos a partir da data em que, a
da SUDAM, o

empreendim~nto

alcançar a fase

de

juízo

funcionamento

normal, e poderá ser ampliado a t.é 15 (quinze) anos, c on s Ld e r-ajj
do-se de preferência aqueles que absorvam fundamentalmente,

em

ATOS

DO

PODER
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.seu processo produtivo, matéria-prima regional,

obedecidos os

critérios d? localização espacial, conforme normas

regulamen-

§

tares baixadas pela SUDAM (Decreto_lei nº 756/69, art. 23,
1s)•

§ 2º _ Os benefícios de que tratam este artigo

e

o

anterior serão reconhecidos pela SUDAM, que deverá comunicar a
sua concessão aos 6rgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-lei n s '756/69, art. 24, § JQ).

§ 3º - O indeferimento do pedido de isenção

de

que

trata este artigo não prejudicará o direito à redução prevista
no artigo anterior,

de~~~

que atendidos os requisitos legais e

regulamentares (Decreto-lei nº 756/69, art.

23,

§ 2º).

§ 4º _ Para os efeitos da isenção de que trata

este

artigo, nao se considera como implantação, modernização,ampli~
ção ou diversificação, a simples alteração da razão ou denominação social, a tran:;;formação, a incorporação ou a fusão de em-,
presas existentes.
Art. 269 _ A pessoa jurídica titular

de

empreendi-

mento beneficiado na Amazônia, na forma dos artigos 267 e
que mantiver,
SUDA~l,

também, ·atividades fora da área

fará destacar,

de

26~,

atuação

da

em_ sua contabilidade, com clareza e exa-

tidão, os elementos de que se compõem as operações e

resulta-

dos não alcançados pela redução ou isenção do imposto (Decreto
-lei n s 756/69, art. 24,

§ 2º).

§ lº _ Na hipótese de o mesmo empreendimento. compreender também atividades não consideradas de interesse para o d~
senvolvimento da Amazônia, a pessoa jurídica interessada deverá manter,

em relação às atividades beneficiadas,registros

co~

tábeis específicos, para efeito de destacar e demonstrar os e_
lementos

de

que se compõem os respectivos custos,

resultados (Decreto_lei nº 756/69, art.

24,

~

receitas

e

2º).

§ 2º _ Os elementos contábeis mencionados neste art!
go serão registrados destacadamente para apuraçao do resultado
'r na'L {De c r-e t c c Le í, n s 756/69,
í

art. 24, § 2º).

Art. 270 - Salvo para importação de equipamentos in_
tegrantes de projetos aprovados pela SUDAl'ol, não poderão

ser

transferidas, para o exterior, direta ou indiretamente, a qual
quer título, as receitas derivadas de parcelas de investimentos
beneficiados com os incentivos previstos neste Capítulo.
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Art. 271 - A infração do disposto nos artigos

268,

2G9 c 270 jmplicará na revogação do favor obtido e na exigibi_
lidade das parcelas não efetivamente pagas do imposto,

sem pr~

juízo das sanções previstas na legislação em vigor.
Art.

pecu~

272 - As empresas industriais, agrícolas,

rias' e de s e r-v ço s básicos,

instaladas na região da SUDAN,

í

derão depositar no Banco da Amazônia S.A.

po-

(BASA), para reinve§..

timentos,desde que acrescida em 50% (cinqüenta por cento)

de

recursos pr6prios, a importância do imposto devido, ficando,P2
rém, a

aprovação,p~

liberação do citado imposto condicionada à

la SUDA}l, dos respectivos projetos técnico-econômicos de modeE
nização, complementação, ampliação,

ou diversificação (Decreto

-lei nº 756/69, art. 29).
Parágrafo uni co.

A faculdade prevista

neste

artigo

nao poderá ser utilizada cumulativamente com os benefícios

de

que tratam os artigos 265 e 266.

CAP1TULO 111
DOS INCENTnrOS FISCAIS

AS

ATIVIDADES PESQUEIRAS

Art. 273 - Até o exercício financeiro de 1977,as
soas jurídicas gozarão de isenção do imposto que
sobre os resultados de a t í.v ded e s pesqueiras em
í

seria

empreendimentos

econômicos cujos planos tenham sido aprovados pela
ereto-lei nº 221/67, art. 80,
1

pe~

devido

SUDEPE

e Decreto-lei ne 1.217/72,

(D~

art.

e) •
Art. 274 _ A pessoa jurídica titular de empreendime!!.

to aprovado na forma do artigo anterior, que se dedicar
t.r-a e atividades, manterá contabilizadas,
ativo,de passivo e

~e

a

o~

em contas distintas de

resultados, as operaç5es pertinentes

às

atividades b ene t' í.c Lacta s .
Art. 275 _ A infração do disposto no artigo anterior
implicará na revogação do favor obtido e na e x Lg b L j Lda d e
í

parcelas não efetivamente pagas do imposto,

das

sem prejuízo das d.§:.

mais sanções cabíveis.
Art. 276 - A isenção de que trata o artigo 273

será

concedida p e Lo Ministro da Paz enda com b a s o em parecer da SUDEPE
(Decrcto-lej nº 1.217/72, art. 4

D

,

TI).

ATOS

Ar-t ,
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277 _ Até o exercício financeiro de 1977,as P€E.

soas jurídicas, mediante indicação em sua declaração de rendimentos, poderão optar pela aplicação,

como redução, de até 25%

(vinte e cinco por cento) do imposto devido, no Fundo de T2ve.§.
timento Setorial (FISET) _ Pesca, com vistas aos

projetos

de

pesca aprovados pela Superintendência do Desenvolvimento da ~e~
ca _ SUDEPE (Decreta_lei nº 221/67, art. 81,
1.2l7/72, art.

§ 4')

Decreto-lei

lº, e Decreto-lei nº 1.376/74, art. 11, 111,

nº
e

>

CAP!TULO IV
DOS INCENTIVOS FISCAIS AO TURISMO

Art. 278 - As pessoas jurídicas, mediante

indicação

em sua declaração de rendimentos, poderão optar pela aplicação,
como redução, de até 8% (oito por cento) do imposto devido, no
Fundo de Investimento Setorial (FISET) - Turismo ,com vistas aos
projetos de turismo aprovados pelo Conselho Nacional de Turismo
(Decreto-lei nº 1.376/74, art. 11, 11).
Art. 279 - Até o exercício financeiro de 1975,as pe§.
soas jurídicas que explorem hotéis de turismo, que já se

enco~

travam em operação em 21 de novembro de 1966, poderão pagar,com
a redução de até 50% (cinqüenta por cento), o imposto
desde que o montante reduzido venha a r-ev e r-t e r

devido,

em melhoria

de

suas condições operacionais, dentro do triênio que se seguir ao
exercício financeiro a que corresponder o imposto (Decreto-lei
nº 157/67, art. 17, § 2 g
Art.

,

e Decreto-lei nº 1.191/71, art. 5º).

280 - Para utilizar o incentivo de que trata o aE,

tigo 279, as pessoas jurídicas deverão a p Lt c a.r-,
rismo,

em hotéis de t:!d,

ou em obras e serviços específicos de finalidade turís-

tica, novos capitais, provenientes de recursos
tia igual ao valor do
1.191/71, art.

próprios,Gmqu~

imposto dispensado (Decreto_lei nQ

6g).

Art. 281 - As pessoas jurídicas proprietárias de hotéis em construção ou dos que venham a ser construídos,
desde
que seus projetos sejam aprovados pelo COllselho Nacional de

~

rismo até 31 de dezembro de 1975. gozarão de isenção do imposto, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir da conclusão
bras respectivas (Decreto_lei nº 1.191/71, art. 2º).

das

o
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§ lº _ Para gozar da isenção mencionada neste artigo,
a pessoa jurídica deverá requerê-la à

Del~gacia

da Receita Fe_

deral de sua jurisdição, comprovando haver obedecido os prazos
fixados pelo Conselho Nacional de Turismo para execução dos pr,2,

jetos por ele aprovados (Decreto-lei nº 1.191/71, art. 2º. § ~
nico).

§ 2º - O disposto neste artigo poderá

ser

estendido

aos estabelecimentos hoteleiros que sofrerem ampliação,

se sa-

tisfeitos os critérios e condições estabelecidos pelo Conselho

Nacional de Turismo (Decreto-lei nº 1.19l/71, art.
Art.

282 _ As pessoas

)º).

jurídicas beneficiárias

da

i_

senção prevista no artigo anterior, visando à construção de n~
vos hotéis, não poderão dar destino diverso ao prédio,antes de
decorridos la (dez) anos de efetiva utilização,

sob pena de c~

brança da totalidade dos impostos dispensados, acrescidos
multas,

de

juros moratórios e correção monetária.
Art. 283 - O valor da redução a ~ue se refere o arti

go 279 será anual e obrigatoriamente incorporado ao capital

s~

cial da pessoa jurídica beneficiada, com isenção do imp?sto

p~

ra as pessoas físicas ou jurídicas, titular, sócios ou

acioni~

tas da empresa (Decreto-lei nº 1.191/71, art. 9º).
Art.

284 - A falta de integralização do capital

da ..

pessoa jurídica não impedirá a capitalização prevista no artigo anterior (Decreto-lei n s l.l9l/7l,art. 9º, § único).
Art. 285 _ E vedado às empresas que se tenham utili_
zado dos incentivos fiscais de que tratam os artigos 279 e

28~

transformarem_se em empresas sob regime que não o exclusivo de
atividade hoteleira,

sob pena de exigência do recolhimento

imposto que tenha sido dispensado, acrescido das penalidades

do
~

bíveis e correção monetária.
Art.

286 _ Também ficarão sujeitas ao

recolhimento,~

crescido de muI ta moratória e demais cominações legais, .do t m.,
posto dispensado de acordo com o artigo 279, as pessoas jurídi
cas que deixarem de aplicar as importâncias reduzidas, no pra_
zo ali estabelecido.

CAPITULO V
DOS INCENTIVOS FISCAIS AO FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
Art. 287 - As pessoas jurídicas, mediante

indicaçào

em sua declaração de rendimentos, poderão deduzir, até o limi_
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te dos percentuais a seguir indicados, do imposto devido,as

i~

portâncias efetiva e comprovadamente aplicadas, no ano-base,em

§

florestamento ou reflorestamento (Lei nº 5.106/66, art. 19,

3º, De c r-e t o-sLe í, n s 1.307/74, art. 4º, e Decreto-lei n s 1.376/74,
art. 11, IV):
I

- Ano_base de 1974 -

45% (quarenta e cinco por ce~

to);
11 -

Ano_base de 1975 - 40% (quarenta por cento);

111 - Ano_base de 1976 -

35% (trinta e cinco por cen-

to);
IV - Ano_base de 1977 -

30% (trinta por cento);

V - Anovba s e de 1978 e seguintes - 25%(vinte

e

cinco

por cento).

§ lº _ Quando as aplicações a que se refere este ar_
tigo forem efetuadas nas áreas de atuação da SUDAM ou da SUDENE,
a redução poderá ser feita at~ o limite de 50% (cinqüenta

por

cento) do imposto devido.

§ 2º _ Os recursos resultantes dos descontos

a

que

se refere este artigo deverão ser aplicados em projetos que
preendam plantio mínimo de 10.000 (dez mil) árvores

co~

'(Lei

ns

5.106/66, art. 2º, b).

§ 3º _ O direito ao desconto a que se refere este
tigo só é assegurado às pessoas jurídicas que realizem

a~

empree~

dimentos florestais em terras de que tenham justa posse,

como

proprietárias, usufrutuárias ou detentoras de domínio útil, ou
de que tenham uso regular por qualquer outra forma,

inclusive

como locatárias ou comodatárias (Lei nº 5.106/66, art. 2º, a).

§ 42 _ Entende-se por inversões em

f

Lo r-e e t amen t o e

r~

florestamento, para os fins deste artigo, as importâncias ap1i
cadas,diretamente pelo contribuinte ou mediante contratação de
serviços de terceiros, na elaboração do projeto técnico,no pr~
paro de

ter~as,

na aquisição de sementes, na produção de mudas,

no plantio, na proteção, na manutenção, na vigilância, na admi
nistração geral o na abertura e conservação de caminhos de

se~

viço, observado o disposto no artigo 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 68.565. de 29 de abril de 1971
5.106/66. art. 4º).

(Lei

nº

420
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O dispêndio com florestamento

ou r-e r Lo r-e s t emen

no ano-base, na forma deste artigo,

~ealizável

§ 6º

específica

das empresas.

- A pessoa jur'ídica que promover

ref~orestamento

consid~

será

nvest Lmen t o , devendo ser registrado em conta

no ativo

ou

DO

fLo r-e s t ameri t o

utilizando o estímulo fiscal previsto neste

artigo fica obrigada, pelo plano de desenvolvimento das

flore~

tas constante do respectivo projeto aprovado, a proceder aos

i~

dispens~v8is

tratos culturais d~s plantios feitos,
inclU5iv~
substituir as mudas plantadas que, por qualquer motivo, deixa_
rem de vingar, ressalvada a extinção total por causa fortuita,
sob pena de ser compelida ao recolhimento do

í

mpc e t o que houver

deixado de' pagar em razão do incentivo fiscal,acrescido de mu.!.
ta de mora e demais encargos legais.
ArL

288

-

O benefício fiscal de que

trata

o

artigo

anterioT somente poderá ser pleiteado depois de aprovado o

pr~

jeto de empreendimento florestal pelo Instituto Brasileiro

de

De s errvo Lvi men t o Flores ta]

co

víLnt a t

rLo r-e s eamen t.o

(Lei n v 5.106/66, art.

2 ", b) .

289 - Estão sujeitas a reconhecime::-lto, pelos óE.

Art.
ga os

(IBDF)

é

r-Lo da Agricultura, as despesas

e r-c f Lo r-e s t ame n t o ,

realizadas

sem prejuízo

da

em

competência

dos órgãos da Secreta.ria da Receita Federal para l'iscalizar os

li"

re ro r-Ldo s gastos (Lei

5.106/66, art. 3<».

Parágrafo único.

Quando forem apuradas

inexatidões

ou ev i d e.nte intuito de fraude na documentação comprobatória de
que

trata este artigo,

serão cobradas as diferenças de imposto

c orn correção monetária e penalidades c ab Iv e j s , aplicando-se ao
infrator as disposições da Lei n c 4.729, de 14 de Julho de 1965.
Art.

290 -

As pessoas juridicas, mediante

indicação

em sua declaração de rendimentos, poderão optar pela aplicação,
c o mo redução,

dos percentuais a seguir indicados, sobre

p o s t o devido,

no Fundo de Investimento Setorial

r-e a t amer- to e Re f Lo r-e a t amon t o ,

o

(:r~ISET) _

oom -vLsb a s aos projetos

de

Im.,

F'Lo-.
t Lo-,

restamento e reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasilel
ro ôe Desenvolvimento Florestal (IBDF) {De o r-e t o Le i n v 1.376/74,
c

ar-u •

11,

IV):

I _ Ano_base àe 1974 - 45% (quarenta e cinco por c0:1.
to) ;
II _ Ano-base de 1975 - 40%

(quarenta por cento);
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111 ,~ Ano cba s e de 1976 _ 35% (trinta e cinco por

cen-

to) ;
IV .. Ano.c ba s e de 1977 -

30% (trinta por cento);

v - Ano-base de 1978 e seguintes -

25% (vinte e cinco

por oent.o ] ,

c.AP1TULO VI
DOS INCENTIVOS FISCAIS NA AREA DO ESTADO DO ESPXRITO SANTO

Az-b ,

291 - Até o e xe r-c Lc Lo financeiro de 1978 9 as

soas jurídicas domiciliadas no Estado do

'g s

ante indicação em sua declaração de rendimentos.
pela aplicação,

pe~

p Lr-Lt o Sa n t o , medipoderão optar

como redução. de até 33% (trinta e três por cc!!.

to) do imposto deviào

no F~ndo de Recuperação Econômica do E~

j

tado do Espírito Santo (F~~RES). na forma prescrita em regulamento (Decreto~lei nº 1.345/74, art.
1.376/74, art.

11 9 V,

e

lºj

e Decreto-lei

número

§ 4º).

CAPiTULO VII
DOS Il-rCENTIVOS FISCAIS

lNDo'STRIA AERONÁUTICA

11..

Art. 292 - Até o exercício financeiro de 1980, as pc.2.
soas .j ux-Ld-í.c a s , mediante ir.dicação em sua declaração de rendimentos~ poderão optar pela aplicação)

{um por cento) do imposto devido,

s í.Le r-a de Aeronáutica SoA.(EHBRABR)
ã

art.

72~ c De c r-o t o-c Le í,

creto-lei nº 1.408/75 j

como redução?

(Decreto-lei n s

n s 1.376/74~ a r-t ,

art.

1%

de até

em ações novas da Empresa Br.ê:.

11, VI,

e

770/69,

§ 4º, c De-

lº)c

CAP1TULO

VIII

DOS INCENTIVOS FISCAIS AS EMPRESAS lW1U\IS
Art.

293 _ As empresas que tenham por objeto a

çao das atividades agrícola e pastoril, da apicultura,
ra~

expIar.§:.
avicultll

sericicultura, piscicultura e outras de pequenos animais

de.s indústrias extrativas ve g-e t e.L e animal.
presas de

Lr-a n.s f o r-me.çji o de seus produtos e

e

com exceção das emsubprodutos. pagarao

o imposto à alíquota de 6% (seis por cento).o~servado o disposto na alínea Q. do artigo 30h (Decreto-lei n s J.• J82/7!.t·,art.

lº)~
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§ 12 _ O regi~e tribu!ário previsto neste artigo apli_
ca-se exclusivamente aos lucros decorrentes da exploração das

tividades especificadas no caput deste artigo (Decreto-lei

~

nº

1.382/74, art. 32).

,

§ 22 _ Excetuadas as provenientes da venda de im6veis,
poderão incluir_se no regime do caput deste artigo receitas diversas decorrentes do giro normal da empresa, desde que não ul_
trapassem ao limite de 5% (cinco por cento) das

receitas gera-

das pelas atividades pr6prias definidas neste artigo

(Decreta_

lei nº 1.)82/74, art. 32, § único).

§ 32 - A imputação na receita das empresas de que tra_
ta este artigo, de rendimentos auferidos em outras

atividades,
f~

com o objetivo de desfrutar indevidamente de tributação mais

vorecida, configura, para efeito de aplicação de penalidade, evidente intuito de fraude (Decreto-lei nº 1.J82/74, art. 5º).

§ 4º _ Fica assegurado, às empresas

constituídas

até

26 de dezembro de 1974, o direito aos benefícios concedidos

no

artigo 7º do Decreto-lei nº 902, de JO de setembro de 1969, não
se lhes aplicando, nesse caso, o disposto neste artigo

(Decre-

to-lei nº 1.382/74, art. 4º).

§ 5º - As empresas mencionadas no parágrafo anterior é
facult~da a

opção, a qualquer tempo, pelo regime

de

tributação

previsto neste artigo (Decreto-lei n s 1.J82/7'4, art.4~, § único).

§ 6º - Na apuração do lucro tributável das empresas
neficiadas pelo regime previsto neste artigo, aplica-se

o

b~

dis-

posto nos artigos 210 e 211 (Decreto-lei nº 1.382/74, art. 19).

CAPíTULO

IX

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 294 - Observados os limites máximos de dedução e~
pecífica de cada incentivo fiscal, a aplicação conjunta dos benefícios previstos nos artigos 262, 263, 264, 265. 266, 272,277,
278. 279, 287, 290 e 2911 não poderá exceder 50,% (cinq"Üenta por
cento) do imposto devido em cada exercício,

desprezando-se

no

respectivo cálculo as frações de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) (Lei nº
5.106/66, art. lº. § 4º, Decreto-lei nº 756/69, art. 21, Decreto-lei ns 1.191/71, art. 14, e Decreto-lei nº 1.376/74. a r-t v Lf ,
§ Jº).
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§ lº _ O limite global de 50% (cinqüenta por cento) aludido neste artigo poderá elevar-se a 51% (cinqtienta e

Um por

cento), quando a pessoa .j u r-Ld í.ca fize.r uso do incentivo

de

que

trata o artigo 292 (Decreto-lei 770/69, art. 7º, § lº).
pr~

§2º _ O direito à aplicação em incentivos fiscais

vistos neste Regulamento será sempre assegurado às pessoas Jur~
dicas, qualquer que tenha sido a importância descontada na fonte a

título de antecipação do imposto devido na declaração

de

rendimentos (Decreto-lei riº 1.089/70, art. 8º).
§ 3º -

Quando a aplicação em incentivos fiscais

indic~

dos na declaração de rendimentos depender de autorização de cr~
dito em virtude de desconto de imposto na fonte, as pessoas jurídicas utilizarão instrumento de habilitação aprovado pela Secretaria da Receita Federal [De c r-e t o Le
c

í

n

ê

1.089/70, art. 8º,

§ único).
Art. 295 - Os incentivos

a

n a o se aplicam aos impostos devidos

que se refere este
por

lançamento

Título

ex officio

ou suplementar.
Art. 296 _ As parcelas do imposto devido, incluídas as
o p ç o e s para incentivos fiscais e contribuições

para

o PIN e

o

PROTERRA e e xc LuI da s as quantias devidas ao PIS, as já doadas ao
MOBRAL no ano-base e as aplicadas em florestamento e
mento na forma do artigo 287,

serão recolhidas

de

reflorest~

forma

Ln t e-,

gral, através de documento único de arrecadação (Decreto-lei nº
1.376/74, art. lJ).
§ Lv _ O Banco do Brasil S.A. promoverá o crédito,à co,!!.
ta do Tesouro Nacional,

como receita da União, de 46%

(quarenta

e seis por cento) do montante arrecadado, na forma deste artigo,
e, em conta especial, para incentivos fiscais e para o PIN e

o

PROTERRA, dos 54% (cinqtienta e quatro por cento) remanescentes,
transferindo quinzenalmente esses recursos, mediante

aplicação

dos percentuais fixados pelo Ministro da Fazenda, aos Fundos de
Investimentos, junto aos bancos operadores, e à EMBRAER, ao GERES,
ao MOBRAL,

ao PIN e ao PROTERRA (Decreto_lei nº 1.J76/74,

art.

14).
§ 2º _ O Ministro da Fazenda fixará em caráter provis2
rio, antes do início do exercício financeiro,

os percentuais a-

ludidos no parágrafo anterior, que serão ajustados

à

medida em

que forem disponíveis os dados rcferente~ às opções para incen-
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t.t v o s f ãs c n.í s e ao efetivo recolhimento das p a.r-c e La s c o r-r-o s p o n-,
dentes (Decreto-lei n~ 1.376/74, art. 14, § l~).

§

J~

-

O Banco do Brasil S.A., com base nos

percentuais

a que se r-e re r-e o parágrafo anterior, promoverá o reajustamento
dos valores repassados e a repassar, devendo reverter como rece.:!::.
ta aos cofres da União o que for excedente (Decreto-lei n s 1J76/
7'-',

art. 14. § 22).

§ 42 _ As parcelas relativas aos recolhimentos efetuados dentro do exercício financeiro a que correspondam, porém f2
ra dos prazos legais,

serão repassadas aos respectivos

fundos

(Decreto-lei nQ 1.376/74, art. 14, § 32).

§ 52

_ As parcelas do imposto recolhidas fora do exer_

cício financeiro correspondente serão levadas, integralmente, à

conta do Tesouro Nacional, como receita da Uni~o (Decreto-lei n2
1.376/74, art. 14. § 42).
Art. 297 -

O valor das isenções e reduções de que tra-

tam os artigos 256,

257. 258. 267. 268 e 273 deverá ser incorP2

rado ao capital da pessoa jurídica beneficiada, até o fim do exercície: financeiro s e gu n t.e àquele em que tiver sido gozado
í

o

incentivo fiscal, mantido cm conta denominada "Fundo para Aume.:2
to de Capital" o saldo do beneficio que não possa ser comodame!,l;,
te distribuído como participação

societária (Lei

n

s

4.239/63,

art. 15. § 12, Decr.eto_lei n s 221/67. art. 80, § i e , Lei n s 5.508/
68, art.

36, e Decreto-lei n2 756/69, art. 24).
§

l~

- A falta de integralização do capital nao impedl

rã a capitalização prevista neste artigo (Decreto_lei n2 221/67,
art. 80,

§ 22, c Decreto_lei n2 756/69. art. 24, § 12).

§ 22 _ O recebimento de ações. quotas e quinhões de

c~

pital em decorrência da capitalização previsLa neste artigo não
sofrerá incidência do imposto (Lei n2 ~.239/6J. art; 15, Decret.o Le i, n s 221/67,
c

art. 80,

ereto-lei n~ 756/69. art.

§ 11_º. Lei n e 5.508/68. art. J6, e
2[1.

D~

§ 42).

§ 39 _ A inobservância do disposto neste artigo importa na perda da redução ou isenção, devendo a repartição
competente promover a cobrança

do

Lmp o s t.o

fiscal

não capitalizado. a-.

crescido das multas cabíveis e correção monet~ria (Lcin~ 4.239/
63. art. 15. § 2º, Lei n
756/69, art. 2[1.

§ 6 2).

ê

5.508/68. art. 36,

e

Decreto-lei

n2

ATOS

í

me n t o s

feitos

terior,

í

efetuados a

(SUDENE),

direta ou indiretamente,

a qualquer título,

parcelas não efetivamente pagas do imposto,

o«

sob pena de

c x i g i b i L'i da de

das

acrescidas da multa

sem p r-ej u f z.o das demais

(dez por cento) ao ano,

sançoes

para [) nao recolhimento do imposto (Lei n s 11~--239/63.

c s p c c Lf f c a s

art. 18,

pa.rtir

julho de 196). não poderão ser transf'eridos p a r-a o ex-

rcvogação dos aludidos incentivos f'iscais e

de i

invc~

com .í nc en t Lvo s .rí s ce s na área da Supe r-Ln t e ncldjj

cio. du Desenvolvimento do Nordeste
de 12 de
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298 - Os lucros ou rendimentos derivados de

Art.
t

PODER

DO

§ h2).
§ 1Q - O disposto ncste artigo nao impede a remessa

r-a

o exterior da remuneração correspondente a

capital estrangeiro,
o i a do ,

investimentos

p~

de

eventualmente admitidos no projeto benel'i-

sempre que di tos investi me nt.os revistam a

cipação de capital e

forma de part.i

tenham sido devidamente autori'7,ados

órgãos governamentais competentes e a

pelos

remuneração obedeça aos

ll.

(Lei n2 4.2J9/63,ar~

mites e condiç5es legalmente estabeJ,ecidos

18, § 'r s }.

§ 2º -

A

p r-oi bíçji o de que

t r-a t.a este artigo

também nu o

impede que os lucros ou rendimentos derivados dos investimerltos
feitos com o produto dos incentivos fiscais

sejam aplicados

aquisição de equipamentos sem similar nacional,

na

oriundos do ex-

terior, mediante aprovação da SupcriTtendência do Desenvolvime,!!;
to do Nor-de e t c
Art.

(SUDENE)

299 -

As

(Lei n

Q

4.239/6),

art.

18, § h Q

) .

pessoas jurídicas que obtiverem o r-c connp

cimento de seu direi to aos benefícios previstos nos artigos 2561
257,

258, 267. 268, 273 e 279 apresentarão suas declaraç5es

rendimentos,

nas quais indicarão o valor da isenção

correspondente a

cada

exercíci~

ou

de

redução

:financeiro, destacado para

efe~

to de incorporação ao capital da empresa beneficiada.
Parágrafo único - O valor dos benefícios a que se ref~
"
.
re este artigo scrá debitado diretamente à conta de Bu c.r-o s e PeTdas",

em contrapartida com a

c on t a

"Fundo para Aumcn t o de Capi-

tal", não podendo tal parcel'a ser considerada despesa d e d.u t Lv c L,
Art.

300 _ A Secretaria da Receita Federal,

base

com

nas op c e e exercidas 1)e10s contribuintes c no controle dos rec2,
ç

lhimcntos,

expedirá,

para cada exercfcio, norni.no;lrnente e

numer~

dos em ordem de seqüência,

em t av o r- da pos sson jurídica' optante,

certificados de np Lj.c ao a c ,

n om tna tí.v o s

e

intransferíveis,

no
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FINOR, no FINAM, no FI5ET, no FUNRE5 e na EMBRAER

(Decreto_lei

n s 1.376/74,. art. 15).

§ 12 _ Os certificados de que trata este artigo
emitidos ,exclusivamente ,

lhidas dentro do exercício,

ximo de 1

(um) ano, a

serao

com base nas parcelas de imposto reco_
e deverão ser trocados, no prazo m~

contar da data de sua emissão, por quotas

dos referidos fundos (Decreto-lei nº 1.376/74, art. 15, § 12).

§ 22 _ O valor relativo aos certificados não converti_
dos no prazo previsto no parágrafo anterior acrescerá

ao valor

do fundo correspondente (Decreto-lei nº 1.376/74,art. 15, § 22).

§ 32 - 05 certificados de aplicação na EMBRAER se

con~

tituirão, desde a data em que forem expedidos, no documento hábil para subscrição de ações da Empresa Brasileira da Aeronáuti
ca S.~.

(Decreto-lei nQ 1.J76/74, art. 15, § 4Q).

§ 4Q - As quotas de que trata o § lQ

terão validade p~

ra"fins de caução junto aos órgãos públicos federais,
nistração direta

ou

indireta [De cr-e t.oc Le í,

ns

da admi-

1.J76/74,

art.

Art. JOl - Exclusivamente quanto ao exercicio de 1975.
será garantida às pessoas jurídicas detentoras de
de valor nominal superior a Cr$ 100.000,00 (cem

certificados

mil

cruzeiros)

e que não participem de projeto próprio, a aplicação do montante que exceder essa quantia,

em projeto no qual já tenham feito

aplicação de recursos de incentivos fiscais no decorrer do exer
cício de 1974 (Decreto-lei nQ 1.J76/74, art.

18, § 4º).

Art. 302 - Fica assegurado às pessoas jurídicas que t~
nham efetuado depósitos até o exercício de 1974 o direito de aplicação dos recursos, nos prazos e condições ,estabelecidos

de

acordo com a sistemática em vigor até 11 de dezembro de 1974 (D~
ereto-lei nQ 1.376/74, ~rt. 24).
Art. 30J - A empresa em mora contumaz relativamente

a

salários não poderá ser favorecida com qualquer benefício de n~
tureza fiscal,
Uni~o,

tributária ou financeira,

por parte de órgãos da

dos Estados ou dos Municípios, ou de que estes

pem (Decreto-lei nº 368/68, art.

partici-

2 Q).

§ lº - Considera_se mora contumaz o atraso ou

sonega-

ção de salários devidos a seus cmpregado5, por período igualou
superior a

três meses, sem motivo grave e relevante,

excluídas
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as causas pertinentes ao risco do empreendimento (Decreto-lei ng
)68/68, art. 2 g, § lº).

§ 22 - A decisão que

conclui~ pela mora

rada na forma da legislação específica,

contumaz, apu-

será comunicada às aut2

ridades fazendárias locais e ao Ministro da Fazenda pelo Ministério do Trabalho (Decreto-lei n2 368/68, art.

3º, § 22).

"Art. 304 - Fica vedado qualquer desconto a
ce~tivo

título de iI!.

fiscal sobre o imposto devido:

ã) pelas empresas concessLonárias de serviços públicos
de energia elétrica sujeitas à alíquota de 65b {ae i s por cento)
(Lei nº 5.655/71, art. 32, § único, e Decreto-lei n e 1,376/74,
art. li, § Zº);
b) pelas empresas concessionárias de serviços públicos
de telecomunicações sujei tas à alíquota de 6,% {ee Ls

por

cento)

(Decreto-lei n s 1.330/74, art. 1~" § 19, e Decreto-lei n e 1.376/
74, .a r-f , 11, § 2º);
c) pelas pessoas jurídicas que tenham optado pela tributação na forma da alínea ~ do § 12 do artigo 226 (Decreto-lei
nº 1.350/74, art. 2º, § lº, e Decreto-lei n2 1.376/74, art. 11,

§ 2g

) ;

d) pelas empresas de que trata o artigo 293, quanto ao
imposto calculado à alíquota reduzida (Decreto-lei ng

1.382/74,

art. lº) .
.. ~rt. 305 - Do total das importâncias deduzidas

do

i~

posto, -pa s-a aplicação nos incentivos fiscais de que tratam os a.,!:
tigos 263,264,

266, 277, 278, 287 e 290,

serão destacados:

a) até o exercício financeiro de 1978, 30% (trinta por
cento) para o Programa de Integração Nacional (PIN) ~ecreto-lei
nº 1.106/7°, art. 5~ e § 2º, Decreto-lei nº 1.179/71,

art. 92.,

Decreto-lei n s 1.243/72, art. 22, e Decreto-lei n s 1.376/74, art.
12);
b) até o exercício financ~iro de 1976, 20,% .(vinte por
cento) para 6 Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA)
lei n s 1.179/71, a r-t , 62
12) •

(Decreto-

e § 22, e Decreto-lei n s 1.376/74, art.

Aros

428

DA

00

PODER

LIVRO

IIl

TR~BUTAÇÃO

EXECVTlVO

NAS FONTES

TITULO

I

DOS HENDnmNTOS DO TRABALlIO

CAPITULO

I

DOS RENDIHENTOS DO TR.4.BALHO ASSALARIADO

SEÇÃO I
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

Art.

)06 -

Os rendimentos do trabalho assalariado,

to na fonte,

medi.ante aplicação de alíquotas progressivas, dç .ê:.

corda com a seguinte tabela (Decreto-lei n s 323/67~ e.rt ,
Decreto-lei

I

ll'?

-

1 0371/74,

art.

10):

a vigorar até 30 de junho de 1975:

Renda Líquida MeIlsal Cr$

Alíquota

Até

2.300 900

De 2.3 0 1 1 ° 0 o.
De 2~601,00 a

2.60o~oO

5

3~4oo,00

8
10

3.ItOl~00

a

1[.600,00

De

4.601 g00 a

6.400,00

12

6~1100~00

16

Acima de
_

"

vigorar a

jt c n

da

partir de lo? de

Até

A1{quõta

2.300,00

Isento

2.3°1,00

a

'~.6GO,oo

5

De 2.601,00

a

J./IOO,OO

::)

De

De

J.lI01,00

o.

If. 600,00

10

De

h.601,00

a

6./fOO,OO

l:!

6,/101,00

a

8.600,00

l6

B.600,00

20

De

Acl.ma áe

,"

julho de 1975:

Cr$

L'iq u í.d a jre ns a I

~

Isento

De

TI

a

estão sujeitos ao desconto do impos-

que se refere o artigo 31,

o,;.6

1~1

c
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§ 12 _ O imposto de que trata este artigo será
do,

~m

calcul~

cada classe, sobre a porção de renda compreendida nos

re~

pectivos limites (Decreto-lei n~ 1.371/74, art. 12, § único).

§ 22 _ O imposto de que trata este artigo será _cobrado
como antecipação do que

~or

apurado na

correspondente

declar~

ção anual de rendimentos (Decreto-lei n e )2)/67, a r-u, 12,

§ ú-

nico) •
Art. )07 - Para determinação da renda líquida. mensal de
ded~

que trata o artigo anterior, serão permitidas as seguintes
çoes (Decreto-lei n2 )2)/67, art. )2):
a) os encargos de família;

b) as contribuições para institutos e caixas de apose~
tador "'i e pensões ou outros fundos de beneficência;
c) contribuição sindical e outras, para o sindicato de
repre~entação

da respectiva classe;

d) os gastos pessoais de passagens, alimentação e alojamento, bem como os transportes di?:.volume e aluguel

de

Lo c a Ls

destinados_a mostruários, nos casos' de viagens e estada fora do
local de residência, efetuados pelos caixeiros-viajantes, independentement.e de comprovação, até )m~ (trinta por ce n t o ) do re!!.
dimento bruto, quando correrem por conta destes;
e) as despesas com ação judicial necessária ao recebi_
mento dos rendimentos, inclusive de advogados,

se

tiverem sido

pagas pelo contribuinte, sem indenização;
f) as pensões alimentícias pagas em virtude de sentença judicial

de~initiva.

de~

Art. 308 - Para efeito de cálculo do imposto, será
prezada a

~ração

de renda líquida inferior a Cr$ 1,00 (um

cru-

zeiro) (Decreto-lei n2 1.371/74, art. 12, § único).
Art. 309 - No cálculo do imposto sujeito a desconto

p~

las fontes.. será considerada a totalidade da remuneração auferi
da pelos titulares de empresas individuais, pelos sócios,dire_
tores e conee Lhe í.r-o s das sociedades comerciais ou civis, de qual
quer espécie, excluídas as gratificações ou participações nos

l~"

c r-o s (Lei n e 4.506/64, art. ro., § 32).
Art. )10 _ Os rendimentos pagos acumuladamente
considerados nos meses a que se referirem.

serão
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§ 12 _ Quando o assalariado,

por força do

lJ~

salário,

auferir num mês quantia superior ao limite de isenção, 56 ficará sujeito ao desconto do imposto na fonte,

que incidirá

sobre

a importância total auferida naquele mês, se a soma de sua rem~
neração básica com a quota mensal (duodécimo) correspondente ao
132 salário exceder o referido limite de isenção.

§ 2º _ O desconto a que se refere o parágrafo anterior
deverá ser efetuado de uma só vez no mês em que for complement~
do o pagamento da totalidade do lJº salário.
Art.

)11 _ O cônjuge.

os filhos

e

os

cu t r-o s

dependen-

tes, na constância da sociedade conjugal, serão considerados e~
cargos do cabeça do casal.

§ 12 _ O contribuinte desquitado, que não responda pelo sustento do ex_cônjuge, poderá abater como encargo

de

fam!

lia pessoa que viva sob sua exclusiva dependência econômica, no
mínimo há 5 (cinco) anos, desde que a tenha incluído entre seus
beneficiários e que subsista impedimento legal para o casamento
(Lei nº 4.242/63, art. 44, e Decreto-lei n a 401/68, art. 6º, § H).

§ 2º _ A mulher casada é equiparada à solteira ou à vil1
va, sem dependentes, exceto quando:
a) seja considerada cabeça do casal, nos casos previstos na lei civil;
b) ocorra a hipótese do parágrafo seguinte;
c) tenha dependentes que não sejam comuns ao outro cô~
juge.

§ 3º - Quando um dos cônjuges auferir rendimento mensal que não o subordine à incidência a que se refere

o

artigo

306, 'caberá ao outro, no c,aso de ter rendimentos sujeitos ao de~
conto do imposto na fonte,

o direito ao abatimento dos encargos

de família.

§ 4º _ A mulher cujo casamento houver sido anulado,

a

desquitada e a que houver sido abandonada sem recursos pelo marido ficam sujeitas ao desconto do imposto como solteiras ouvi.!!
vas, considerado o número de filhos e outros dependentes que

su~

tentarem.
Art.

312 - Os encargos de família,

dedutíveis mensal-

mente para a apuração da renda líquida, serão calculados,

para

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

431

cada dependente. à razão de Cr$ 375.00 (trezentos
cinco cruzeiros)

(Decreto_~ei n2

e

setenta e

401/68, art. 62).

Art. 313 - Os encargos de família, correspondentes

ao

cônjuge, filhos e 'outros dependentes, para fins. de desconto

do

imposto na fonte, serão declarados pelos empregados em modelo ~
provado pelo 6rgão competente da Secretaria da Receita Federal,
em uma única via, que ficará em poder do empregador e à disposl
ção da fiscalização do tributo.
Parágrafo único _ A comprovação dos encargos
lia, deduzidos da renda bruta auferida pelo
feita junto à fonte pagadora, a qual deverá

de

famí-

assalariado.

será

~onservar

em seu

p~

der o documento.
Art. 314 - Não caberá ao empregador responsabilidade ~
gwna

obre as informações prestadas pelos empregados para efei-

to de desconto do imposto na -fonte (Lei n2 2.354/54, art. 12).

SEÇÃO

11

DOS RENDIMENTOS EXCLU!DOS DO DESCONTO DO IMPOSTO NA FONTE

Art. )15 - Não serão incluídos. para efeito de cálculo
do imposto na fonte, os rendimentos especificados no artigo
alíneas ~ aE.e ~' e no artigo 31, § 19, inciso 111,

bem

as diárias e ajudas de custo pagas pelos cofres pÚblicos

2~,

como
e

as

que forem pagas pelas entidades privadas. quando destinadas à i!!,
denização de gastos de viagens e de instalação do contribuinte e
de sua família, em localidade diferente daquela em que

residia

(Lei ns 4.506/64, art. 17, Lei n e 5.107/66, art. 28, §único, r!;.
nwnerado pelo Decreto-lei n s 20/66, art. 22, Lei n s 5.787/72
art. 33, e Decreto-lei n!! 1.350/74, art. 8!!. § único).
Parágrafo único - Não se inclui, igualmente, nos rendi
mentos sujeitos ao desconto na fonte, a parte variável dos subsídios percebidos em decorrência do exercício de mandato de representação popular, federal, estadual ou
5.279/67, art. 2!!).

municipal

(Lei

ns
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DAS PESSOAS FISrCAs DOMICILIADAS NO

BRASIL, AUSENTES NO EXTERIOR, A SERVIÇO no PAIS
Art.

)16 _ As pessoas físicas domiciliadas

no

Brasil

que recebam rendimentos de trabalho assalariado, em moeda

es-

trangeira, de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro •
situadas no exterior, sofrerão desconto do imposto na fonte, m~
diante a aplicação das seguintes alíquotas progressivas sobre o
rendimento bruto auferido (Decreto-lei ne 1.380/74, art. 82);

CLASSES DE RENDIMENTO BRUTO
US$ 1.00
Até

600

De

601

a

1.500

De

1.501

a

3.000

Acima

de

ALIQUOTAS
Isento

3%
5%
8%

3.000

Parágrafo único _ O imposto de que trata este artigo

s~

rã cobrado como antecipação do que for apurado na declaração de
rendimentos, que deverá ser apresentada, anualmente, nas mesmas
condições estipuladas para as pessoas físicas residentes no país
(Decreto-lei ne 1.380/74, art. 8e, § le).

CAPITULO III
S~RVIÇOS

DA REMUNERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SEÇÃO

SEM VINCULO DE EMPREGO

I

DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS, TRABALHADORES AUTÔNOMOS
E EMPREITEIROS DE OBRAS-PESSOAS FISICAS
Art. 317 - Ficam sujeitas ao imposto de 8%

(oito

cento), mediante desconto na fonte, como antecipação, as
tâncias superiores a Cr$ 580,00 (quinhentos

e

por

impor~

oitenta cruzei-

ros), pagas ou creditadas em cada mês por pessoas jurídicas
pessoas físicas,

a

sem vínculo empregatício, a título de comissões,

corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais ou

r~

munerações por quaisquer serviços prestados

na

1.198/71, art. 6e, § 1e).

(Decreto - lei
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§ lº - Quando se tratar de rendimentos pagos a vended2
comerciais autônomos, sem vínculo de emprego com a fonte pagadora, o

res, viajantes comerciais, corretores ou representantes

imposto será retido à alíquota de 7% (sete por cento) (Decretolei nº 1.198/71, art. 6º, § 2º).

§ 2º _ O disposto neste artigo não se aplica aos rendE"
mentos pagos ou creditados a titulares, diretores, administrad2
res, sócios ou empregados da fonte pagadora

(Decreto - lei

ns

1.198/71, art. 6º, § 3º).

§ Jº - Aplica-se o disposto no caput deste artigo às i~
portâncias pagas por quaisquer pessoas jurídicas aos empreiteiroa de obras, pessoas físicas (Decreto-lei nº 1.198/71, art.6º,

§ 4º _ O desconto do imposto de 8% (oito por cento) de
qUe trata o caput deste artigo alcança as colaborações de natureza eventual à Administração Pública Federal sob
prestação de serviços, retribuídas mediante

r~cibo,

a

forma

de

na forma

pr~

vista no artigo 111 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de

1967.
SEÇÃO

II

DAS SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. )18 _ Ficam sujeitas ao imposto de 4% (quatro por
cento), mediante desconto na fonte, como antecipação, as importâncias superiores a Cr$ 580,00 (quinhentos e oi tenta cruzeiros),
pagas ou creditadas em cada mes por pessoas jurídicas às sociedades civis a que se refere a alínea

2

do § lº do artigo 226, a

título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, di
reitos autorais ou remunerações por quaisquer serviços

presta-

dos (Decreta-lei nº 1.198/71, art. 62).
SEÇÃO

III

DOS RENDIMENTOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DE CARGA
Art. 319 - Estão sujeitas ao desconto do imposto na fo!!.
te, à alíquota de 3% (três por cento), como antecipação do

im-

posto devido na declaração do beneficiário, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas ou jurídicas, relativas a fretes e carretos em geral (Decreto-lei nº
401/68, art. 10).
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§ 12 - Não haverá a retenção do imposto a que se refe_
re este artigo:

a) sobre os fretes pagos ou creditados às empresas
transporte

ferroviário.

marítimo. aéreo, fluvial

ou

de

lacustre

(Decreto-lei n!! 401/68, art. 10, § 32. e Decreto-lei nv 484/69.
art. 22);

b) sobre as despesas com frete ferroviário,

marítimo,

aéreo, fluvial e lacustre e os tributos estaduais ou
arrecadados nos postos fiscais,

municipai~

incidentes sobre os bens em trân.

sito, quando destacados no conhecimento;
c) quando o imposto a cobrar for inferior

a

Cr$ 1,00

(um cruzeiro) por conhecimento.

§ 2º - Em caso de redespacho, a empresa transportadora
descontará o imposto devido sobre o frete repassado,como anteci
pação do beneficiário do repasse, creditando-se pelo valor descontado, desde que, do documento de quitação, conste remissão a
todos os conhecimentos dos bens transportados e arrolados no re.§.
pectivo manifesto de carga.

§ J2 - Os valores das importâncias a serem retidas con.§.
tarão obrigatoriamente dos conhecimentós e, quando

a

cobrança

for efetuada através de duplicata de prestação de serviço,
fatura respectiva serão mencionados o valor do frete devido,

na
o

valor sujeito à retenção e o do imposto a ser retido.

§ 42 _ As pessoas jurídicas que pagarem ou

creditarem

os rendimentos de que trata este artigo fornecerão, aos beneficiários dos pagamentos ou créditos, documento comprobat6rio
retenção do imposto na fonte (Decreto-lei n2 401/68, art.IO,

da

§

42, e Decreto-lei n2 484/69. art. 22).

SEÇÃO IV
DAS MULTAS E QUOTAS-PARTES DE .MULTAS E VANTAGENS
Art. 320 - Estão sujei tas ao desconto do imposto na
te, à alíquota de 10% (dez por cento), como antecipação do

fo~

im-

posto devido na declaração de rendimentos:
a) as importâncias correspondentes às quotas-partes de
multas recebidas em virtude de leis fiscais (Lei
art. 41);

n!?

2.354/54.
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b) as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas por pessoas físicas, nos casos de rescisão de contrato~
excetuadas as importâncias recebidas pelos assalapiados a título de indenização, nos casos de rescisão de contrato de trabalho (Lei n2 3.470/58, art. 10).

CAPITULO IV
DOS RENDIMENTOS DE EMPREITEIROS DE OBRAS-PESSOAS JURIDICkS·
Art. 321 - Ficam sujeitos ao pesconto do

imposto

na

fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), como antecipa_
ção do devido na declaração, os valores brutos pagos aos empreiteiros de estradas, de obras e

semelhantes~

pessoas

pela União, Estados, Distrito Federal, Municíp~os,

jurídicas,
Territ6rios

e respectivas entidades paraestatais, sociedades de economia

mi~

ta, empresas públicas e concessioná.rias de serviços públicos (D,2,
ereto-lei n2 401/68, art. 92, e Decreto_lei n2 1.l53/7l,art.12).

§ 12 _ O imposto será. descontado no ato do pagamento e
recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade pessoal de quem efetuou a retenção (Decreto-lei n2 401/68,
art. 92, § único, e Decreto-lei n2 1.153/71, art. 12).
su~

§ 22 _ O empreiteiro de obras que teriha contratado

empreitada poderá compensar, dos valores pagos ao subempreiteiro, pessoa jurídica, o percentual correspondente ao imposto que
lhe tenha sido descontado na fonte.

§ 3 2 - O imposto compensado na forma do parágrafo ant,2,
rior constitui antecipação do devido, na declaração, pelo

sube~

preiteiro.

§ 42 _ O valor compensado na forma do § 22 deverá

con~

tar do documento de quitação e ser levado a crédito de conta pri
pria para apuração final da antecipação.

§ 52 _ O empreiteiro fornecerá ao subempreiteiro' documento comprobat6rio do imposto compensado, remetendo uma via

à

Delegacia da Receita Federal de sua jurisdição, até o dia IO(dez)
do mês seguinte ao da operação.
Art. 322 - O imposto a que se refere o artigo anterior
deverá ser contabilizado destacadamente em conta do ativo da
presa, para ser compensado com o total do imposto devido,
do com base na declaração.

e~

apur~
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Parágrafo único _ A pessoa jurídica, beneficiária
do
rendimento a que se refere o artigo anterior, somente poderá efetuar a dedução do imposto retido na fonte quando o valor

do

respectivo rendimento estiver incluído como receita na apuração
do resultado declarado.

TITULO

II

DOS RENDIMENTOS DE CAPITAL

nos

CAPITULO I
JUROS .EM GERAL

SEÇÃO

I

DOS JUROS DE DEPOSITaS E

EM~RESTIMOS

Art. 32) - Estão sujeitas ao imposto na fonte, à

alí-

quota de lO~ (dez por cento), co~o antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos, as importâncias pagas ou credi
tadas por pessoas jurídicas a pessoas físicas,

a título de juros,

cujo montante exceda, em cada semestre, a Cr$ 120,00 (cento

e

vinte cruzeiros), ressalvado o disposto nos artigos 324,J25,32~
328, 331 e 357 (Lei ng 4.506/64, art. 13, b, e § 2 g).

SEÇÃO

11

DOS JUROS E Pffi':MIOS DE T!TULOS DA DIvIDA PtlBLICA AO PORTADOR

Art. 324 - Estão sujeitos ao siesconto do imposto na fo!!.
_ te, à alíquota de 6% (seis por cento), os juros e prêmios de tí
tulos, ao portador, da dívida pública federal, estadual ou muni
cipal, auferidos por pessoas físicas, quando o beneficiário não
se identificar, salvo os que gozarem de isenção expressa em lei
federal (Lei ng 4.154/62, art. 30, Lei ng 4.862/65, art. 25,

§

19 e Decreto-lei ng 1.338/74, art. 19).
Parágrafo único _ O disposto neste artigo nao se aplica aos títulos a que se refere o artigo 328.
SEÇÃO

111

DOS JUROS DE OUTRAS OBRIGAÇÕES AO PpRTADOR

Art. 325 - Os juros de obrigações ao portador não

esp~

cificados neste Re g'u Lame rrt o , provenientes de empréstimos contr4,
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dos dentro ou fora do País por sociedades nacionais

ou

estran-

geiras que operem no território nacional, estão sujeitos à inci
dência do imposto na fonte:
"I - à alíquota de 15% (quinze por cento), no caso de i
dentificação do beneficiário (Lei n2 4.728/65. art. 54, I);
11 -

à alíquota de 40% (quarenta por cento), se o bene-

ficiário optar pela não identificação (Lei n2 4.728/65. art.54,
11. e Decreto-lei n 2 157/67. art. 19).
Parágrafo único - No caso do inciso I

deste artigo,

o

imp?sto retido na fonte será compensado com o devido na declarâ
ção (Lei

n

s 4.728/65. art. 54, -§ único).
CAP!TULO 11

DOS RENDIMENTOS

DE

T!TULOS DE RENDA FIXA

Art. 326 - O valor total

dos

rendimentos produzidos

por títulos de renda fixa emitidos a partir de 12 de janeiro de
1969 - letras

de

câmbio com aceite de instituições financeiras

e certificados de depósitos a prazo fixo - com correção monetária prefixada, qualquer que seja a forma de pagamento, estará SE
jeito ao imposto na fonte,

alíquotas (Decreto-lei n2

calculado de acordo com as seguintes
403/68, art. 12):

Títulos de:
180 a 269 dias de prazo. a contar da data da emissão

11,0%

270 a 359, idem, idem

9,5%

360 a 449, idem, idem

8,0%

450 a 539. idem, idem

6,5%

540 a 629, idem, idem

5,0%

630 a 719, idem. idem

),5%

720 ou mais dias de prazo, a contar da data da emissão •.

2.0,%

§ 12 - Nos títulos de rendimento

parcelado~ prevalece,

para efeito do caput deste artigo, o prazo total de sua emissão
(Decreto_lei n2 403/68, art. 12. § único).

§ 22 _ Os rendimentos produzidos por depósitos a pra_
zo fixo contratados com instituições financeiras.

com

correçao

monetária prefixada, qualquer que seja a forma adotada para sua
determinação, mesmo sem a emissão de certificado. ficam sujeitos
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ao regime de tributação previsto neste artigo

(Decreto - lei nº

1.338/74, art. 7').
§ 32 - Quando, para os títulos mencionados neste art!
go, emitidos no período de 12 de janeiro de 1969 a 22 de

julho

de 1~74. for estabelecida correção monetária idêntica à atribuí;-,

da às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, o imposto
cidirá apenas

~obre

i~

o valor dos juros auferidos por pessoas fí_

sicas, mediante aplicação das alíquotas a seguir

~nd~cadas, obser

vado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto_lei

nº

403/68,

art. 22. § 22. Decreto-lei nº 614/69. art. 12. e Decreto-lei nº

1.338/74, art. 62 e § 32):
I

_ 25% (vinte e cinco por cento) sobre

os

juros dos

titulas de 180 a 719 dias de prazo. a contar da data da emissão;
11'_ 15% (quinze por cento) sobre os juros dos títulos
com mais de 719 (setecentos e dezenove) dias de prazo, a contar
da data da emissão.

§

4~

- Os rendimentos produzidos pelos títulos· de que

trata o parágrafo anterior somente poderão ser pagos
lei

n~

403/68, art.

2~

e §

l~,

Decreto-lei

n~

614/69.

(Decreto_
art.

1"-

,

e Decreto-lei n~ 1.338/74, art. 6~, § 3~):
a) a correção monetária, na data do resgate;
b) os juros, depois de vencido

o período a que se

r~

ferirem.

§

5~

- O Conselho Mon e-t áz-Lo Nacional poderá reduzir ou

aumentar, de ~té a metade de seus valores, aS alíquotas
das no caput

indic~

e no § 3~ deste artigo (Decreto-lei n s 403/68,art.

3') .

Art. 327 - O imposto calculado na forma do artigo anterior será descontado na fonte (Decreto-lei n s 403/68, art. 4~,
e Decreto_lei n~ 614/69, art. 2~):
a) no ato da pr.imeira negociação do título, nos casos
previstos no artigo 326, devendo nele ser anotado, pelainstitui
ção financeira ou corretor interveniente, o valor da negociação.
com especificação do imposto retido;
b) no ato do pagamento dos juros, nos casos previstos
no §

3~

do artigo 326.

ATOS

43B

DO PODER EXECUTIVO

§ lº _ Os adiantamentos sobre os contratos

de aceite

cambial constituem também fato gerador do imposto, para os efei
tos rleste ~rtigo (Decreto-lei nº 403/68, art. 4º. § 3º).

§ 2º _ Nos casos mencionados na alínea

~

deste

g o , se ocorrer renegociação do título por valor inferior
negociação anterior,

caberá à instituição financeira.

retor interveniente na operação, reter o valor

arti_
ao

ou ao

da
co~

complementar do

imposto, anotando a ocorrência no titulo (Decreto-lei n s 403/68.
art. 4º, § 4 s ) •

§ 3º - E dispensável a identificação do contribuinte,
quando o beneficiário dos rendimentos referidos no artigo ante_
rior for pessoa física. sendo o imposto devido exclusivamente na
fonte (Decreto-lei nº 403/68. art. 4º. § lº).

§ 4º _ o imposto cobrado na fonte

sobre

rendimentos

calculados antecipadamente ou com correção monetária prefixada,
nas aplicações, financeiras em títulos de renda fixa

realizadas

por pessoas jurídicas, poderá ser reduzido do imposto devido

s~

bre os lucros anualmente apurados pela empresa, na mesma propoE
ção que existir entre o prazo em que o título houver permanecido no ativo durante o ano-base e o prazo total de seu

vencimeu

to (Decreto-lei nº 1.338/74, art. 17).

Art. 328 _ Respeitadas as taxas estabelecidas pelo CO;!!
selho Monetário Nacional, os juros recebidos por pessoas

físi_

cas. produzidos por Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
e outros títulos da dívida pública federal, estadual ou

munici

paI, letras imobiliárias nominativas ou ao portador identificado, dep6sitos a prazo fixo em instituição financeira autorizada.
com ou sem emissão de certificado. debêntures, ou debêntures

CO!!

versíveis em ações. letras de câmbio de aceite ou coobrigação ,de
instituição financeira autorizada. cédulas hipotecárias emitidas ou endossadas por instituição financeira autorizada, sujeitos à correção monetária aos mesmos índices aprovados

para

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, emitidos

a

de 23 de julho de 1974 e com prazos de vencimento nao

as

partir

inferio-

res a 12 (doze) meses. serão tributados na fonte, no ato do

re~

pecti vo pagamento ou crédito. de acordo com a tabela abaixo.

di~

pensada a identificação. a critério do beneficiário
lei nº 1.338/74, art. 6º e § 3º):

(Decreto-
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Prazo de Emissão

Alíquota

Inferior a 24 meses
De

24 a

De

J6 a menos de 48 meses

De

48'

20%

menos de J6 meses

meses ou mais

§

l~

18%
16%
14%

00

• o

_ À opção da pessoa física que se tenha identif~

cado por ocasião de sua percepção,

as juras de que

artigo serão incluídos na declaração (Decreto-lei

trata

ns

este

1.338/74,

art. 6<:>. § 12):
a) como rendimentos não tributáveis; ou
b) como rendimentos sujeitos à incidência,

computado,

neste caso, como antecipação do imposto devido na declaração. ã
quele que houver sido descontado na fonte.

§ 22 _ Os juros de que trata este artigo

não poderão

ser pagos a intervalos inferiores a 30 (trinta) dias, vedada~
quer antecipação, podendo o Conselho Monetário Nacional

elevar

essa periodicidade mínima, em relação aos investimentos que es_
pecificar (Decreto-lei n~ 1.338/74, art. 62, § 22).

§ 3º - O Conselho Monetário Nacional poderá

aumentar

ou reduzir de até metade de seus valores os percentuais de tri_
butação na fonte previstos neste artigo (Decreto-lei

ns

1.338/

74, art. 62, § 42).
Art. 329 - Os rendimentos dos títulos referidos no aE
tigo anterior, emitidos em qualquer data, quando

auferidos

por

pessoa jurídica, não sofrerão a incidência do imposto na fonte,
mas serão computados no lucro real para apuração do lucro trib~
tável na declaração anual de rendimentos (Decreto_lei n2 1.338/
74, art. 19).
Art. 330 - Os juros das debêntures em geral, emitidas
até 22 de julho de 1974, quando auferidos por pessoas
estarão sujeitos ao desconto do imposto na fonte
alíquotas (Decreto_lei nº 1.283/73, art. 17, e

físicas,

às

seguintes
Decreto-lei n 2

1.338/74, art. 62, § 32):
I _ 15% (quinze por cento), para os títulos
(cento e oitenta) a 719 (setecentos e dezenove) dias

de
de

180
prazo,

a contar da data da emissão;
11 _ 10% (dez por cento), para os títulos

com

mais de
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719 (setecentos e dezenove) dias de prazo, a contar da
emissão.

data da

§ 12 _ Os juros de que trata e s t'e artigo n.a o

poderão

ser pagos antes de vencido o período a que se referirem (Decreto-lei n s 1.283/73, art. 17, § único. e De c r-e t o Le Ln s 1.338/74,
art. 6º, § 3!?).
c

§ 22 _ O imposto de que trata este artigo é devido

e~

clusivamente na fonte, dispensada a identificação do beneficiário (Decreto~lei n!? 1.28)/73, art. 18. § 12.
1.))8/74, art. 6!?, § )2).

e Decreto_lei

n!?

CAP!TULO 111
DAS OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS
Art. 331 - Estão sujeitos à tributação exclusivamente
na fonte, à alíquota de 10% (dez por cento), dispensada a identificação do beneficiário, os rendimentos das obrigações ao po~
tador das Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRAS)

(De-

creto-lei nº 1.089/70, art. 15 e § 2!?).

CAP1TULO IV
DO DESÁGIO SOBRE T1TULOS

DE CREDITO
fo~

Art. ))2 - Está sujeito ao desconto do imposto na

te, à alíquota de 15% (quinze por cento), no ato da negociação,
o deságio concedido na venda ou colocação no mercado, por pessoa
jurídica a pessoa física, de quaisquer obrigações ao portador ou
títulos de crédito (Lei n!? 4.728/65, art. 53, e Decreto-lei
1.338/7l~,

n2

art. 82).

§ 12 _ O disposto neste artigo não se aplica aos

des~

gios dos títulos de que trata o artigo 326, nem às diferenças

e~

ta-e os valores de compra, de venda ou de resgate das Letras

do

Tesouro Nacional, emitidas de acordo com o Decreto-lei n2 1.079,
de 29 de janeiro de 1970 (Decreto-lei n2 1.))8/74, art. 22).

§ 22 - Considera-se deságio a diferença para menos

e~

tre o valor nominal do título e o preço da venda ou colocação no
mercado, sendo que, quanto às debêntures, tomar-se-á por base o
seu valor nominal atualizado (Lei n2 4.728/65. art. 53, §
e Decreto-lei n2 1.338/74, art. 82, § 12).

12,
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§ 32 - Na circulação dos títulos referidos neste ar-t.L;
go, o imposto não incidirá na fonte sobre os deságios

concedi-

dos entre pessoas jurídicas, mas a primeira pessoa jurídica qUe
vender ou revender o título a pessoa física deverá (Lei n s 4.728/
65, art. 53, §2!2, e Decreto_lei n2 1.338/74, art. 82, § 2 2 ) =
I

-

reter o imposto previsto neste artigo,

calculado

sobre o deságio relativo ao valor nominal do título, sendo que,
quanto às debêntures. tomar-se-á por base

ot)

seu valor nominal a-

tualizado;
11 -

exigir a identificação do

adquirente e o

recibo

correspondente ao deságio;
111 -

declarar, no próprio título, a retenção do imposto,

nos termos do inciso I, e o montante do deságio sobre

o

qual

o tributo incidiu;

IV - fornecer ao beneficiário do

deságio

a declaração

da retenção do imposto, na qual deverão constar a identificação
do título e as datas de sua negociação e de seu vencimento.
§ 42 - Os títulos doS quais constar a anotação da
poderão circular livremente entre pessoas físicas

e

re-

anterio~

tenção do imposto, prevista no inciso 111 do parágrafo

jurídicas

sem nova incidência do imposto, salvo se uma pessoa jurídica

r~

vendê-los a pessoa física com deságio superior ao que serviu de
base à incidência do imposto pago, caso em que

o

tributo será

exigido sobre o valor excedente ao que tiver sido tributado anteriormente, observado o disposto no parágrafo anterior ~ei

n'

4.728/65, art. 53, 932, e Decreto-lei n2 1.338/74,

art.

82 ,

§ J').
§ 52 - o"·deságio percebido por pessoas físicas na aqUi:.
artigo será

sição das obrigações ou títulos de que trata este

obrigatoriamente incl.uído pelo beneficiário na declaração de re!!:
re-

dimentos, classificado como juros. compensando-se o imposto

tido na fonte com o devido na declaração, ressalvado o disposto
no parágrafo seguinte (Lei n2 4.728/65, art. 53, § 42).
§ 62 __ Ao deságio percebido por pessoa física na aquisição de debêntures, aplica-59 ~ regime previsto no § 12 do ar_
tigo 328 (Decreto-lei ns 1.338/74, .ar-c , 82, § 42).
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I

DOS DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO

Art. 333 - Os dividendos ou bonificações em

dinheiro,

atribuídos a pessoas físicas, ficam sujei tos à incidência na fon,
te à alíquota de:
a) 15% (quinze por cento), quando se tratar

de

ações

emitidas por sociedades anônimas de capital aberto (Decreto_lei
nº 1.338/74, art. 9º. a);
b) 15% (quinze por cento), quando se

tratar

emitidas pelas empresas de que trata o artigo 293,

de ações

observado

o

disposto no § 3º deste artigo (Decreto_lei nº 1.382/74, art.2º);
c) 25%(vinte e cinco por cento), no caso

de

açõés

~

mitidas pelas demais sociedades anônimas [De cz-e r oc Leã, n s 1.33&!74,
art. 9º, b },

§ lº - A tributação a que se refere este artigo se apli
ca aos dividendos e boni!icações em dinheiro de ações
tador não identificado

~,

ao

por-

igualmente, aos das ações ao portador

identificado, das nominativas ou nominativas endossáveis, quan(Decr~

do o beneficiário houver optado pela tributação na fonte
to-lei n e 1.338/74, art. 9º, § lº).,

§ 2º - No

ca~o

endo~

de ações nominativas, nominativas

sáveis ou ao portador identificado, o imposto de que trata este
artigo poderá, à opção do contribuinte, ser dispensado ou consi
derado como antecipação do que for devido na

decla~ação

de ren-

dimentos, inclusive no caso de reaplicação de dividendos,observado o disposto no artigo 3~, § 3º, e no artigo '35 (Decreto_lei
nº 1.338/74, art. 9"º, § 2º).

§ 3º - Não se aplica o regime tributário de que trata
e dividendos que forem di.!!
tribuídos pelas empresas mencionadas no artigo 293, auferidos em

a alínea 2. deste artigo aos lucros

decorrência de participação no capital de outra empresa de qual
quer natureza (Decreto-lei nº 1.382/74, art. 2º, § único).
Art. 334 _ Será depositado no Banco do BrasilS.A., em
conta vinculada, o saldo dos

dividendos e bonificações

nheiro atribuídos a ações ao portador,

não

em di-

reclamados pelos a.e-

cionistas dentro do pra~o de 120 (cento e vinte) dias, contados
da data da publicação da ata da Assembléia Geral

que

autorizou
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a distribuição, respeitado o disposto no artigo 103 do Decreta_
lei n~ 2.627. de 26 de setembro de 1940 (Decreto_lei nº 401/68,

art. 13. § 22. e Lei n e 5.,589/70, art. 3º).
f~

§ 12 _ No câso de a Assembléia Geral de acionistas
xar parcelamento para o pagamento dos dividendos ou borrí

r í.caç.See

em dinheiro, o prazo a que se refere este artigo será contado a
partir da data
c í a L,

estabe~ecida

para o início de cada pagamento

pa~

considerando-se o dividendo ou bonificação não reclamados,

também proporcionalmente (Decreto_lei nº 401/68, art. 13. § 52.

e Lei nº 5.589/70, art. 42).
§ 22 _ O depósito a que S2 refere este artigo será e_
fetuado dentro de 15 (quinze) dias contados da data do vencime~

to do prazo nele mencionado (Decreto-lei n2 401/68,

art.

13

§ 32, e Decreto-lei n2 484/69,art. 52).

§ 32 - O não cumprimento do disposto no

parágrafo a,!;!;

terior implicará no desconto do imposto na fonte como rendimen_
to de beneficiário não identificado (Decreto_lei n s 401/68, art.
13, § 42, e Decreto_lei n2 484/69, art. 52).
SEÇÃO 11
DOS DEMAIS RENDIMENTOS DE AÇÕES
Art. 335 _ Ressalvado o valor das ações a que se

ref~

rem os incisos I e 111 do artigo 3'7, estão sujei tos à tributação
na fonte, como antecipação do imposto devido·na declaração,

os

interesses atribuídos a pessoas físicas, exceto dividendos e b2
nificações em dinheiro, às seguintes alíquotas (Lei n s 4.154/62,
art. 12 e § 22, Lei n e 4.506/64, art. 84, e De c r-e t o Le í, nv
c

1.338/74, art. 23):
1_ 10% (dez por cento), para os titulares de açoes n2
minativas ou nominativas endossáveis, quando superiores

a

Cr$

1.000,00 (um mil cruzeiros);
11 _ 15% (quinze por cento) para os titulares de açoes
ao portador identificado •

•§ 12 _ O imposto não incidirá sobre os rendimentos me!!.
cionados neste artigo, quando forem distribuídos

por

sociedade
anônima de capital aberto (Lei n2 4.728/65. art. 55. § 1 2).

§ 22 _ O beneficiário dos rendimentos a que alude o ir!:.
ciso 11 deste artigo poderá optar pela não

identificação.

caso
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em que o imposto será descontado na fonte à alíquota de (Lei nº

4.728/65. art. 55),
I _ 25% (vinte e cinco por cento), quando se tratar de
rendimentos distribuídos por sociedade anônima de capital aber_
to;
11 _ 40% (quarenta por cento), no caso das demais s o c i g
dades.

§ 3º - Para os efei tos

da

tributação a que alude e s ;

te artigo, constitui distribuição de rendimentos
de fundos ou lucros, sem redução do capital,

na

a

utilização

amortização de

açôes (Lei nº 2.862/56, art. 26).
CAP!TULO VI
DOS RENDIMENTOS DE QUOTAS OU QUINHÕES
DE CAPITAL
Art. 336 - Estão sujei tos ao desconto do imposto na f0!l
te, à alíquota de 10% (dez por cento), como antecipação do devi
do na declaração de rendimentos do beneficiário, os lucros e

ü~

tros interesses atribuídos a quotas ou quinhões de capital per_
tencentes a pessoas fíSicas, quando superiores,
anualmente,
a
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), ressalvado o valor das

quotas

e quinhões de capital a que se referem os incisos I e III do artigo 37 (Lei nº 4.154/62, art. 12 e § 2º).
Parágrafo único _ O disposto neste artigo não se aplica
S do artigo 34 (Decreto-lei n 2

aos lucros de que trata a alínea

1.350/74, art. 82, § único).
Art. 337 - A opção do beneficiário, pessoa física, poderão ser tributados exclusivamente na fonte;
I - à alíquota de 15% (quinze por cento),os lucros di~
tribuídos pelas empresas d€ que trata o artigo 293, observado o
disposto no parágrafo único deste artigo (Decreto-lei n s 1.382/74,
art.2º);
II - à alíquota de 25% (vinte e cinCO por cento), os 19
eras distribuídos por empresas individuais e por sociedades P?r
quotas ou em nome

col~tivo,

desde que os mesmos estejam submeti

dos à tributação de que trata o caput do artigo 226(Decreto-1ei
n a 1.351/74, art. 3 Q ,
8 Q) ;

e Decreto-lei ns 1.)81/74, art.

9º,

§
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111 _ à alíquota de 32% (trinta e dois por cento), os l~
cros distribuídos

ao~

seus titulares ou s6cios residentes ou d2

miciliados no País pelas pessoas jurídicas civis de que trata a
alínea 2. do § r s do artigo 226 (Decreto-lei ne 1.380/74,art.9º).
Parágra~o

inciso I

único - Não se aplica o regime tributário do

aos lucros que

~orem

auferidos pelas empresas

trata o artigo 293, em decorrência de participação

de

no

que

capital

de outra empresa de qualquer natureza (Decreto-lei nº 1.382/74,
art. 2º, § único
CAP!TULO VII
RENDIMENTOS DISTRIBU!DOS PELAS SOCIEDADES DE INVESTIMENTOS E
FUNDOS EM CONDOM!NIO
Art. 338 - As bonificações e outros interesses,de qual
quer natureza, distribuídos em dinheiro a pessoas físicas, pelas
sociedades de investimentos e pelos

~undos

em condomínio, de que

trata o artigo 116, poderão, à opção do contribuinte, ser tribu_
ce~

tados exclusivamente na fonte, à alíquota de 15% (quinze por
to) {ueor-e co- t.e í. n s 1.338/74, art. 11, § r s ) .

§ lº - Na hip6tese de os rendimentos referidos neste aE,
tigo não sofrerem a incidência do tributo na fonte,serão eles

i~

cluídos na declaração da pessoa física beneficiária, observado o
disposto na alínea

1

do artigo 34 (Decreto-lei nº 1.))8/74, art.

11, § 2º).

§ 2º - Se a opção referida neste artigo for pela

trib~

tação na fonte, faculta-se à pessoa física considerar o total do
imposto retido como antecipação do que for devido na declaração,
desde que o rendimento seja na mesma incluído, sem
disposto na alínea

1

prejuízo

do

do artigo )4 (Decreto-lei nº 1.338/74, art.

11, § 3º).

§ 3º - Os rendimentos de que trata este artigo, quando
auferidos por pessoas jurídicas. não sofrerão a incidência na
te, mas serão computados no lucro real para apuração

do

fo~

lucro

tributável de acordo com a declaração anual de rendimentos

(De-·

ereto_lei nº 1.3)8/74, art. 19).
CAP!TULO VIII
DAS RESERVAS

EXCE~ENTES

AO CAPITAL DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS

Art. 339 - O aumento dos fundos de reserva das s oc í.e ...
dades anônimas com o aproveitamento de lucros apurados ou de coE,
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reções monetárias, quando esses fundos já tenham atingido o valor
do capital social realizado, ressalvado o disposto no
guinte, ficará sujeito ao imposto na fonte,

à

artigo

alíquota

de

s~

15%

(quinze por cento), independentemente do imposto devido pela pe~
soa jurídica na forma do artigo 226 (Lei nº 1.474/51,

art.

2º.

§ r s , Lei n s 4.862/65. art. 62, e De c r-e t o Le i, n v 1.338/7 ll.

art.

c

16).
§ 1 º _ Não serão consideradas para efeito

da

tributa-

ção prevista neste artigo:
a) a resp~va legal, de 5% (cinco por cento) dos lucros
líquidos verificados anualmente, destinada a assegurar a integri
dade do capital social, até atingir 20% (vinte por cento) do me~
mo capital (Decreto-lei nº 2.627/40, art. 130);
b) a reserva formada com o ágio de que trata a

1

alínea

do artigo 223 (Lei nº 4.728/65, art. 58, e Lei nº4.862/65,art.

49);
c) a reserva formada com os resultados de que tratam a
alínea

~

e o § 33 do artigo 223, desde que obedecidas

as

condl

çoes dos §§ 31 e 32 desse mesmo artigo (Decreto_lei nº 1.260/73,
art. J').

§ 2º - No caso de distribuição dos excessos de

reser-

vas a que se refere este artigo. o imposto recolhido será

compe~

sado com o devido na fonte pela pessoa física beneficiária

(Lei

nº 1.474/51, art. 2º, §§ 2º e 3º).

§ 3º - Se não couber a retenção na fonte, o imposte
colhido será compensado com o devido na declaração da própria
soa jurídica, no exercício financeiro correspondente ao da

r~
pe~

dis-

tribuição.

§ 4º - Considera_se obrigatória a retenção

impos~

do

to de que trata este artigo na data da

A"i,"H.HubJ.-5ia

Geral

nha aprovado o aumento das reservas,

o seu recolhimertto deverá

qU8

te-

ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da mesma Assembléia Geral (Lei n s 1.474/51, art. 2º, § 19).

§ 5º - O disposto neste artigo não se aplica às

socie~

dade s de investimentos isentas na forma do § r e do artigo 116 (D,2.
ereto-lei nº 1.401/75. art. lº. § único, I).
Art. 340 - O Ministro da Fazenda poderá elevar o limite para a apuração do excesso de reservas, sUjeito

à

incidência
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do imposto de que trata o artigo anterior, para até 200% (duzentos por cento) do capital social realizado (Decreto-lei ne 1.338/

74, art. 16, § único).
T:!TULO 111
DOS RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIARIAS OU DE FUNDADOR

Art. 341 - Os interesses e quaisquer outros

rendimen_

tos de partes beneficiárias ou de fundador estão sujeitos ao imposto na fonte à alíquota de:
I

_ 10% (dez por cento), se superiores a

(um mil cruzeiros), como antecipação do

devido

Cr$ 1.000,00

na

declaração,

quando se tratar de títulos nominativos pertencentes a pessoas

fi

sicas (Lei nº 4.154/62, art. 12);
11 - 15% (quinze por cento), como antecipação do devido
na declaração quando se tratar de títulos ao po;tador, pertence~
tes a pessoa física que se identificar (Lei n s 4.728/65. art. 54,

I) ;
111 - 15% (quinze por cen eo j ; quando se tratar de

títu-

los nominativos ou ao portador identificado. pertencentes a pessoas jurídicas (Lei n!! 4.154/62, art. 8!!, c, e Lei n!!

4.728/65.

art. 54, I)j
IV - 40% (quarenta por cento). quando o portador
pela não identificação (Lei n!! 4.728/65, art. 54, 11, e

optar
Decreto

-lei n!! 157/67. art. 19).

§ I!! - Os s6cios ou acionistas beneficiados com a
tribuição dos rendimentos referidos no inciso III

deste

disartigo

compensarão na respectiva declaração o imposto descontado na fOQ
te, quando tais rendimentos houverem sido pagos à sociedade

que

os distribuiu ou a uma terceira que, por seu turno, os tiver

di~

tribuído àquela (Lei n!! 4.154/62, art. 8!!, § 3!!).

§ 2!! - O imposto de que trata o inciso 111 deste artigo
nao incide sobre os rendimentos que uma pessoa jurídica
outra e que já tiverem sofrido a incidência, quando

pagar a

percebidos

por aquela que os distribuir, ou quando percebidos por uma

ter-

ceira sociedade quel por seu turno, os tiver distribuído a

es~a

última (Lei n!! 4.154/62, art. 8!!, § 7!!).

§ 3!! - Os rendimentos de que trata este artigo,

quando

redistribuídos por pessoas jurídicas, através de pagamento, cré-
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dito, emprego, remessa ou entrega, estão sujeitos, conforme o Câ
50,

aos impostos previstos no inciso I do artigo 344 ou no inci-

so IV deste artigo, compensado o que houver sido recolhido

pela

primeira pessoa jurídica (Lei n!! 4.154/62, art. 82, § 42).

§ 42 _ O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos pagos ou creditados a pessoas jurídicas imunes ou isentas
(Lei n2 4.154/62, art. 82, § 10).

TITuLO IV
DOS

SORTEIOS
exclusivamente

Art. 342 - Estão sujeitos à tributação
na fonte:
I - à alíquota de 15% (quinze por cento):

a) os beneficios liquidas superiores a Cr$ 6,00

(seis

cruzeiros) resultantes da amortização antecipada, mediante
teio, dos titulas de economia denominados capitalização

sor-

(Lei n 2

1.474/51, art. 12, h);
b) os benefícios atribuídos aos portadores

de

títulos

de capitalização nos lucros da empresa emitente (Lei n s 1.474/51,
art. 12, h);
II - à alíquota de 30% (trinta por cento), os lucros d~
correntes de prêmios em dinheiro obtidos

em

de finalidade assistencial, inclusive as

exploradas

loterias, mesmo

as

diretamente

pelo Estado, concursos desportivos em geral, compreendidos os de
turfe, e sorteios de qualquer espécie, exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização

e

resgate

das açoes das sociedades anônimas (Lei n2 4.506/64, art. 14).

§ 12 - O imposto previsto no inciso II deste artigo

i~

cidirá sobre os prêmios lotéricos e de "s\.:eepstake" superiores a
Cr$ 501,00 (quinhentos e um cruzeiros), devendo, quando da aprovação dos planos de sorteio no Ministério da Fazenda,

a

Se c r-e t g

ria da Receita Federal pronunciar-se sobre o cálculo desse
to (Decreto-lei nv 204/67, art. 52, §§ 12 e 2º,

e

impo~

Lei n2 5.971/

73, art. 21).

§ 22 _ O recolhimento do imposto previsto no inciso II
deste artigo, decorrente de prêmios em dinheiro obtidos
ria, seja qual for a residência ou domicílio

do

em

lot~

beneficiário do

ATOS

450

rendimento, poderá ser
que estiver a

DO

PODER

e~etuado

EXECUTIVO

no 6rgão arrecadador do local em

sede da entidade que explorar

a

loteria (Lei

ns

4.154/62, art. 19, § lº).

TITULO V
DOS RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR

CAPITULO I

DOS

CONTRIBUINTES

Art. J4J - Estão sujeitos ao imposto na fonte, de aco!:,
do com o disposto neste Título, os rendimentos
provenientes
de
fontes situadas no País, quando percebidos:
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou d2

miciliadas no exterior (Decreto-lei nº 5.844/4), art. 97. a);
b) pelos residentes no País que estiverem

ausentes

no

exterior por mais de 12 (doze) meses, salvo os mencionados no aL
tígo

316 e os que optarem pela condição. de residentes

no

País,

nos termos dos §§ 19 e )g do artigo I) (Decreto-lei n g 5.844/4),
art. 97, b);
c) pelos residentes no exterior que permanecerem no te!:.
ritório nacional por menos de 12 (doze) meses

(Decreto_lei

ng

5.844/4J. art. 97, c);
d) pelos contribuintes que continuarem a perceber ren_
dimentos produzidos no País, a partir da data em que for requeri
da a certidão, no caso previsto no artigo 1)

( Lei

nº

).470/58,

art. 17, § Jg).
Parágrafo único -

Nos casos de falecimento

da

pessoa

física domiciliada no exterior, o imposto na fonte será recolhido em nome do espólio até a homologação da partilha ou

a

adjudi

cação dos bens.

CAPiTULO II
DAS INCID:eNCIAS

Art. J44 - Estão sujeitos ao desconto do imposto na fOQ
te:
I

-

à aI {quo ta de 25% (vinte

e

cinco por cento), os

rendimentos percebidos pelas pessoas físicas ou jur{dicas

a

que
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inclusive os ganhos de capital

rel~

tivos a investimentos em moeda estrangeira, excetuados os de que
trata o inciso 11 (Lei n2 3.470/58, art.

77,

e Decreto_lei

1.401/75, art. 42);
11 -

à alíquota de

l5~ (quinze por cento):

a) os lucros apurados pelas filiais de
sociedades

domiciliad~s

firmas

ou

no exterior, que forem reinvestidos

Brasil na ampliação de seu parque industrial,

no

desde que credita-

dos em conta de capital ou em fundo especial (Lei

n2

4.154/62,

art . .42);
b) os dividendos ou bonificações em dinheiro dis _
tribuídos p~las sociedades de investimentos isentas

na forma do

§ 12 do artigo 116, a acionistas residentes ou domiciliados no e~
terior, ressalvado o disposto no § 62

~.40l/75,

(Decreto-lei n2

art. 22);
c) as quantias em cruzeiros obtidas
de ações de emissão das sociedades de investimentos

na

alienação
isentas

na

forma do § t s do artigo 116, ressalvado o disposto nos §§ 52 e 62
deste artigo (Decreto-lei n2 1.401/75, art. 32, § 12).
§ 12 _ Atendendo ao interesse da política financeira
cambial, o Conselho Honetário Nacional poderá reduzir o

e

imposto

incidente sobre juros, comissões, despesas e descontos remetidos,
c r-e d L tados, pagos ou entregues a residentes ou domd c Ld La.d o s no

e~

terior, decorrentes de financiamentos externos para importação e
de empréstimos em moeda estrangeira, competindo ao referido Conselho determinar o percentual da redução, os prazos em que se aplica, bem como quais as modalidades de financiamentos e empréstimos, respectivos prazos e categorias de tomadores
(Decreto_lei n2 1.)51/74, art. 92,

alcançados

e Decreto-lei nº 1.411/75, a~

tigo 12).

§ 22 _ No caso de empresas de mineração ou de transformaçao de minerais de que trata a alínea .2. do artigo 22), r-e s p e

ã

t.g

das as condições de seu § 16, o valor correspondente a

50% (cin-

qüenta por cento) do imposto do inciso I

incidente

sobre dividendos,

deste artigo,

será recolhido ao Banco do Brasil S.A.,

em co!.!

ta especial vinculada, e poderá ser liberado para investimento em
empreendimentos de mineração, ou de transformação primária de mi
nerais, obedecidas as normas estabelecidas pelo
da Indústria de Mineração - GEIMI,
postos federais,
ereto-lei n2

Grupo

Executivo

ou par~ pagamento de outros ~

com exceção do imposto único sobre minerais (D~

1.240/72, art. 12, lI, e 22).

Atos
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§ 3º - Estão isentos do imposto de que trata este

art~

go os rendimentos pagos a pessoas físicas residentes ou domicili~

das no exterior por autarquias ou repartições do

Governo

Brasi-

leito situadas fora do território nacional e que correspondam

a

serviços prestados a esses órgãos (Decreto-lei nº 1.380/74, art.

7') •
§ 4g _ Estão sujeitos ao desconto na fontB, à alíquota
de 20% (vinte por cento), os valores remetidos para

o

exterior

em pagamento da aquisição dos direitos de transmissão para o

Br~

si1, através de rádio e televisão, dos jogos referentes aos Cam_
peonatos Mundiais de Futebol, realizados no México e na República Federal da Alemanha, em 1970 e 1974, bem como das demais des_
pesas necessárias à realização dessas transmi~sões
ri

(Decreto-lei

e 1.089/70, -ar t , 21, e Decreto-lei n s 1.329/74, art. l-º).

§ 5º - Para efeito da tributação a que se refere a ali
nea

~

do inciso 11 deste artigo, a sociedade de investimentos

s~

rá considerada fonte pagadora do ganho de capital e, atendidas as
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o produto da conversão em moeda estrangeira dos valores em

cruzeiros

obtidos na alienação das ações poderá retornar com isenção.

até

o limite do valor do respectivo registro de investimento inicial
em moeda estrangeira (Decreto_lei n' 1.401/75. art.

3' e § 2º).

§ 6º _ O imposto sobre os rendimentos a que se referem
as alíneas ~ e ~ do inciso 11 deste artigo, produzidos por inve~
timentos integralmente mantidos no País pelos prazos abaixo,
tados da data do respectivo registro do investimento

co~

inicial,pa~

sará a ser devido, após completado o 6º (sexto) ano de permanência sem que tenha havido qualquer retorno do investimento, de a_

cordo com a seguinte tabela (Decreto-lei nº 1.401/75. art. 5º):

PRAZO DE PERMA~NCIA

AL1QuOTA

Acima de 6 e até 7 anos

12%

Acima de 7 e até 8 anos
Acima de 8 anos

10%

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

8%

Art. 345 - Está sujeito ao desconto do imposto previsto no inciso I

do artigo anterior o valor dos juros remetidos

p~

ra o exterior, devidos em razão da compra de bens a prazo, ainda
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quando o beneficiário do rendimento for o próprio vendedor ( Decreto-lei n s 401/68., art. 11).
Parágrafo

un~co

- Para os efeitos deste

artigo,consid~

ram-se fato gerador do tributo a remessa para o exterior

e

co~

tribuinte o remetente (Decreto_lei nº 401/68, art. 11 § único).
Art. J46 _ O imposto sobre lucros, dividendos e quaisquer interesses distribu!dos a pessoas f!sicas ou jur!dicas resi
dentes ou com sede no exterior, será cobrado com um acréscimo de
20% (vinte por cento), no caso de empresas cujos capitais

sejam

aplicados em atividades econômicas de menor interesse para a eC2
nomia nacional, tendo em conta inclusive sua localização, defini
das em decreto do Poder Executivo, mediante audiência do

Conse-

lho Monetário Nacional (Lei nº 4.lJl/62, art. 44).
Art. )47 - Nos casos previstos na al!nea
11

~

do

inciso

do artigo J44, a falta de aplicação efetiva dos lucros no fim

a que se destinam, até a data do encerramento do exerc!cio

se-

guinte, determinará a cobrança do imposto pela al!quota normal
exigindo_se a diferença COm o acréscimo de multa e demais encargos legais (Lei nº 4.154/62, art. 4º, § lº).

CAPiTULO 111

DO IMPOSTO SUPLEMENTAR

Art. J48 - O montante dos lucros e dividendos líquidos
efetivamente remetidos a pessoas f{sicas e jur{dicas, residentes
ou com sede no exterior, fica sujeito a um imposto suplementar de
renda, sempre que a média das remessas em um triênio exceder 12%
(doze por cento) do capital e reinvestimentos regis~rados no Ban
co Central do Brasil, ressalvado o disposto nos §§ 4º a 6º ( Lei
nº 4.lJl/62, arts. 3º, 4º e 43, e Lei nº 4.390/64, art. lº).

§ lº - O imposto suplementar de que trata este artigo,
que será debitado ao beneficiário no exterior, para desconto por
ocasião das remessas sub seqüerree e , cobrar-se-á de acordo
seguinte tabela (Lei ne 4.131/62, a r-t , 43, §

j

s , e Lei

com

a

n e 4.390/

64, art. 12):
I - entre 12% (doze por cento) e 15% (quinze por cen
to) de lucros sobre o capital e reinvestimentos _ 40%
por cento);

(quarenta
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11 - entre 15% (quinze por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) de lucros -

50% (cinqüenta por cento);

lI! _ acima de 25% (vinte e cinco por cento) de lucros

- 60% (sessenta por cento).
§ 2º - O valor recolhido do imposto suplementar de que
trata este artigo, incidente sobre

os

dividendos

provenientes

dos lucros auferidos da exportação de produtos manufaturados pe_
las empresas men~ionadas na alínea ~ do artigo 223, poderá ser Q

tilizado, como crédito fiscal da empresa que o tiver recolhido ,
para pagamento de qualquer imposto federal, ou caso essa utiliz~
ção não se possa efetuar,

transferido, com a mesma finalidade,m~

diante prévia comunicação por escrito à Comissão

de Benefícios Fiscais

a

Programas

Especiais

(BEFIEX), para outras empresas participantes

para

de
do

Concessão

Exportação ••
Pro~rama Espe_

cial de Exportação (Decreto_lei ng 1.219/72, art. 11).

§ 3 g - Co ns der-amc s e dividendos provenientes dos lucros
ã

auferidos na exportação de produtos manufaturados,

para os efei-

tos do parágrafo anterior, a percentagem dos dividendos

remeti-

dos igual àquela que o valor das exportações de produtos manufaturados representar sobre a receita total da empresa no ano ant~
à distribuição de tais dividendos (Decreto_lei n g 1.219/72,

rior

art. 11, § único).

§ 4g - O montante dos dividendos, bonificações em

di-

nheiro e ganhos de capital, líquido do imposto previsto nas alíneas

12.

e .f. do inciso 11 do artigo 34 l l ,

sujei tar-se-á

a

imposto

suplementar, se, na efetiva remessa para o exterior, exceder, em
cada exercício social, 12% (doze por cento) do valor do investimento inicial em moeda estrangeira registrado em nome do
ta,

acioni~

calculado de acordo com a seguinte tabela ( Decreto - lei

1.401/75, art. 6 g
I

-

ne

) :

sobre o que exceder de 12% (doze por cento) e até

15% (quinze por cento) -

1+0% (quarenta por cento);

11 _ sobre o que exceder de 15% (quinze
até 25% (vinte e cinco por cento) -

por

cento) e

50% (cinqUenta por cento);

111 _ acima de 25% (vinte e cinco por cento) - 60% (se~
senta por cento).

§ 5g
exceder em até 2

Em cada exercício, os valores remetidos poderão
(duas) vezes o limite previsto no parágrafo an-
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terior, sem incidência do imposto suplementar, desde que o exce~
so remetido corresponda à diferença a menor entre as remessas efetivadas nos e x e r-c ÊcLo s anteriores e

o

montante correspondente

ao percentual estabelecido no parágrafo anterior (Decreto-lei n2
1.401/75, art. 6R, § IR).
§ 6R - O imposto suplementar a que se referem os §§ IR

e 42 deste artigo não se aplicará aos dividendos, bonificações em
dinheiro e ganhos de capital, remetidos pelas sociedades de

in-

vestimentos isentas na forma do § 12 do artigo 116, após completados 8 (oito) anos da data do registro do investimento inicial,
efetivado em conformidade com as normas fixadas pelo Conselho M2
netário Nacional (Decreto-lei n2 1.401/75, art. 62, § 22).

CAP!TULO IV
DA EXPLORAÇÃO DE PEL1cULAS CINEMATOGRÁFICAS

Art. 349 - Considera-se rendimentu de exploração de

p~

Lf cu j a s cinematográficas, sujei to ao imposto previsto no inciso I
do artigo 344, a percentagem de 70% (setenta' por cento) sobre as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas

ou

entr~

gues aos produtores, distribuidores ou intermediários

no

exte-

rior, observados o limite e as condições estabelecidas no artigo
212 deste Regulamento (Decreto_lei n2 1.089/70, art. 13).
empregadas,

§ lº - As importâncias pagas, creditadas,

remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou

interm~

diários no exterior, referentes à aquisição, a preço fixo, de

p~

lículas cinematográficas para exploração no País, serão conside_
radas integralmente para efeito do imposto a que se refere o inciso I do artigo 344 (Decreto_lei n2 1.089/70, art. l3,§ único).
§ 22 - O distribuidor ou importador de filme estrangei
ro é obrigado a depositar no Banco do Brasil S.A., em conta esp~
cial, a crédito da Empresa Brasileira de Filmes S.A.(EMBRAFILME),
beneficiária do favor fiscal, 40% (quarenta por cento) do imposto devidO, para aplicação conforme o disposto
EMBRAFILME e no decreto autorizativo de sua

no

estatuto

criação

(Lei

da
n2

4.131/62, art. 45, Decreto-lei nº 43/66, arts. 28 e 30, e Decreto-lei nº 862/69, arts. 7º e 9º).
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CAP!TULO V
DOS BENEF!CrOS FISCAIS

SEÇÃO I

DOS EST!MULOS FISCAIS À EXPORTAÇÃO

Art. 350 - Não estão sujeitos ao desconto

do

imposto

344, quando decorrentes da exportação de pro-

previsto no artigo
dutos nacionais:

a) as comissões pagas por exportadores a

seus

agentes

no exterior (Decreto-lei n2 SiS/69, art. 12, a, e Decreto-lei n2

1.139/70, art. 1 2 )

;

b) os juros de desconto, no exterior, de cambiais de e~
portação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais
(Decreto-lei nº 815/69, art. 12, b, e Decreto-lei

1.139/70,

n2

art. 12);

c) os juros e comissões relativos a cráditos obtidos no
exterior e destinados ao pré-financiamento, financiamento ou refinanciamento de exportação devidamente autorizados 'pelo

Banco

Çentra1 do Brasil e cuja liquidação se processe com o produto da
exportação (Decreto-lei nº 815/69, art. lº, c, e Decreto-lei

'nº

1.139/70, art. lº).
Art. 351 - No caso das alíneas

~

e

~

do artigo

anterio~

se, vencida a obrigação, a exportação não for comprovada, o estâ
belecimento bancário que intervier na operação deverá

recolher,

no prazo de )0 (trinta) dias, p imposto dispensado, acrescido da
multa e demais encargos legais (Decreto-lei nº 815/69, art. 2º).
Art. 352 - Poderá ser concedida redução ou isenção

do

imposto incidente sobre as remessas para o exterior, decorrentes
do pagamento das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de
mercados de produtos brasileiros. inclusive aluguéis

e

arrenda-

mentos de stands e locais para exposições, feiras e conclaves

s~

melhantes. bem como das de instalação e manutenção de escrit6rios
comerciais e de representação, de armazéns, dep6sitos~ o~
postos. e de quaisquer outras iniciativas vinculadas

à

ção de produtos nacionais, desde que previamente aprovadas
creto-lei nº 1.118/70,

6') .

a~t.

entr~

exporta-

3º, e Decreto·lei nº 1.189/71,

(De_
art.

ATOS
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Compete ao Ministro da Fazenda disci

disposto

neste

artigo

(Decreto-lei nº

1.118/70, art. Jº, § único, e Decreto-lei nº 1.189/71, art. 6º).
Art. J5J - Compete ao Poder Executivo relacionar os pr,2,
dutos manufaturados cuja exportação deva Sêr

incen~ivada

com

os

benefícios previstos no artigo 352, podendo fixar condições e pr:=,
zos para sua aplicação (Decreto-lei nº 1.118/70, art. 8º).

SEÇÃO 11
DOS

EMPR~STIMOS

EXTERNOS

Art. 354 _ O Ministro da Fazenda poderá conceder resti
tuição, redução ou isenção do imposto que incida sobre juros, c,2.
missões, despesas e descontos relacionados com' empréstimos v í.n
culados ou não à aquisição de bens, que venham a ser

c-

contraídos

no exterior, observado o prazo mínimo de amortização fixado pelo
Conselho Monetário Nacional, tendo em vista o equilíbrio do

ba-

lanço de pagamentos do País (Decreto_lei nº 1.215/72. art. lº).
co~

§ 12 _ A concessão de que trata este artigo ficará
dicionada à verificação de que resultará na efetiva redução

do

nacio~al

custo da operação financeira para a empresa ou entidade

e que o empréstimo, por suas características e finalidades,
considerado de in_eresse nacional e atenda às condições

sej~

fixadas

pelo Ministro da Fazenda (Decreto-lei n s 1.215/72, art. 2').
§' 22 -.Em relação a países que mantenham com

o

Brasil

acordos tributários. o Ministro da Fazenda poderá conceder isenção ou redução do imposto sobre transferência de juros para o
terior, nos Casos previstos no parágrafo seguinte

e~

(Decreto_lei

n2 165/67, art. 12).

§ J2 - Quando empresas nacionais, particulares ou ofiigu~l ou su-

ciais, contraírem empréstimos no exterior, de prazo

perior a 15 (quinze) anos, 'à taxa. de ,juros do mercado c r-edc r-ç com
instituições financeiras não sujeitas ao imposto ou cuja cobrança do imposto' seja feita em nível inferior ao admitido pelo c r-édito fiscal nos respectivos acordos tributários, o devedor do
préstimo poderá solicitar a dispensa ou a redução do imposto
ereto-lei nº 165/67. art. 22).

e~

(D~

ATOS
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CAPITIJLO VI

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art.

355 -

Os impostos anteriormente retidos

na

fonte

ou recolhidos a título de antecipação sobre os rendimentos
vistos no artigo

pre_

344 serão diminuídos do que for devido nos ter_

mos do mesmo artigo (Lei n s 3.470/58, art. 78, e Lei n e 4.154/62,
art. 82, § 92).
Parágrafo único.
o artigo
vierem de

A~

alíquotas do imposto de que trata

344 incidirão sobre os rendimentos brutos, salvo se
c~pitais

imobiliários, hip6tese em

qu~

será

deduzir, mediante comprovação, as despesas p~evistas

50 (Decreto_lei n'? 5.844/43. art. 97, § Jº. e Lei nº
art. 24, § 1 º ).

pr~

permitido
no

artigo

4.506/64,

Art. 356 _ Aqueles que pagarem rendimentos a

residen_

tes ou domiciliados no exterior deverão prestar às repartições ou
aos agentes fiscais todos os esclarecimentos que lhes forem exi_
gidos (Decreto-lei n g 5.844/43.art. 137, e Lei ng 2.354/54, art.

7') .
exterior,

§ 19 - Os procuradores de residentes ou domiciliados no
da obrigação de que trata este artigo, terão a de

al~m

registrar no órgão competente da Secretaria da Receita Federal as
respectivas procurações. apresentando relação discriminada

dos

bens confiados a sua administração (Decreto_lei n2 5.844/43,art.
138) .
f~

§ 22 _ As pessoas físicas e jurídicas que desejarem

zer transferência para o exterior a título de lucros. dividendos ,
juros e amortizações. royalties. assistência

t~cnica,científica,

administrativa e semelhantes. deverão submeter aos órgãos compe_
tentes do Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Fe_
deral os contratos e documentos que forem considerados
rios para justificar a remessa (Lei ng

4.131/~2.

necessá_

art. 92).

§ 3 g - As remessas para o exterior dependem do regis
tro da pessoa jurídica no Banco Central do Brasil e de

prova do

pagamento do imposto devido (Lei ng 4.131/62. art. 9 g § único).
T!TULO VI
DOS RENDIMENTOS DECORRENTES DE CONDENAÇOE8 JUDICIAIS
Art. 357 - Estão sujeitas ao desconto do imposto na fog
te à alíquota de 5% (cinco por cento). como antecipação

do

que
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for devido na declaração do beneficiário, as importâncias

pagas

ou creditadas a pessoas físicas ou jurídicas, a título de juros,
honorários ou idenizações por lucros cessante~, em ~corrênciade
condenações judiciais (Decreto-lei nº 1.302/73, art, 7º).
Parágrafo único.
O imposto será descontado no ato do
pagamento ou crédito do rendimento, ouno momento em-que, por qual
quer forma,

o rendimento se torne disponível para o beneficiário

(Decreto-lei

n

ê

1.302/73, art. 7º, § r s ) ,

TITULO VII
DOS RENDIMENTOS NÃO

INDIVIDUALIZADO~

Art. 358 - Estão sujeitas ao descontado imposto na fog
te, à a.Ljl qu.o t a de 40% (quarenta por cento),

as

importâncias de-

claradas como pagas ou creditadas por sociedades anônimas, a título de comissões, bonificações, gratificações ou e ame Lh ari t a sç quajj
do não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o
beneficiário do rendimento {Le ãi n e 3.470/58, art. 2º,

§ r s , Lei

nº 4.154/62, art. 3º, §§ 2º e 3º, Lei nº 4.357/64, art.18, e Decreto-lei nº 157/67, art. 19).

T1TULO VIII
DOS RENDIMENTOS EXCLU1DOS DA TRIBUTAÇÃO NAS FONTES
Art. 359 - Não se incluem entre os rendimentos

sujei-

tos à tributação nas fontes:
a) o valor das ações, quotas e quinhões resultantes dos
aumentos de capital a que se referem os artigos 37, incisos I

III, e 223, alínea !!!., ressalvado o disposto no artigo 237

e

e
seu

§ lº e no artigo 577, § 11;
b ) os rendimentos de bonificações

e

outros interesses

distribuídos sob a forma de reinvestimento ou valorização de quotas, a pessoas físiCas ou jurídicas, pelas sociedades de

invest~

mentose pelos fundos em condomínio, de que trata o artigo 116 (D~
creto-lei nº 1.338/74, art. 11);
c) os juros e dividendos sobre depósitos em
de Poupança do Sistema Financeiro da
1.338/74, art. 12, V);

Habitação

Caderneta

(Decreto-lei nº
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d) as diferenças em moeda corrente entre os valores de
(D~

compra, de venda ou de resgate das Letras do Tesouro Nac ona.í,
í

ereto_lei n2 1.))8/74, art. 22);
e) a variação entre o valor de subscrição e o valor de
reseate dos títulos da Dívida Agrária, resultante da correção m2
netária;
f) os rendimentos auferidos pelas sociedades de inves_
timentos que tenham por objeto exclusivo a aplicação de
pital em carteira diversificada de títulos ou

valores

c~

seu

mobiliá_

rios e pelos fundos em condomínio referidos nos artigos 49
da Lei n2 4.728, de 14 de julho de 1965, inclusive pelos
criadas pelo Decreto-lei n2 157, de 10 de fevereiro de

e

50

fundos
1967,

e

legislação posterior, ressalvado o disposto no § 32 do artigo 116
~ecreto-lei n2

1.338/74, art. 18);
monet~

g) a variação correspondente aos reajustamentos
rios de que trata a alínea E do artigo 22;
h) os juros de letras imobiliárias nominativas

ou

ao

portador identificado emitidas até 22 de julho de 1974, subscritas voluntariame~te (Decreto-lei n2 1.338/74, art. 62, § 32);
i) os juros e comissões recebidos por sindicatos

pro-

fissionais ou por instituições congêneres, por instituições
nanceiras ou por empresas de seguros, de empréstimos

fi-

destinados

ao financiamento da construção residencial ou da aquisição de teE
rena destinado ao mesmo fim, diretamente ou por intermédio de si!!,
dicatos profissionais, cooperativas ou outras entidades sem

fin~

lidade lucrativa estabelecidas no Erasil, quando os aludidos empréstimos forem contraídos pelo Eanco Nacional da Habitação

ou

por ele aprovados em favor de en t Ldade s integrantes do Sistema

Fi

nanceirb da Habitação (Lei n2 4.862/65, art. 26)~
j) as quantias atribuídas às ações amortizadas,

até a

importância do respectivo valor nominal, na extinção das

socied~

des que houverem realizado a amortização de suas ações

(Lei n e

2.862/56, art. 26, § único).
Art. 360 _ Excluem-se da tributação prevista no artigo

344,

a) os rendimentos percebidos pelas pessoas de que tra_

ta o artigo )16;

b) as remessas de juros devidos às agências de

gover_

nos estrangeiros, 'em razão da compra de bens a prazo, quando

ho~
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ver reciprocidade de tratamento (Decreto_lei n2 484/69, art. 32);
c) a remessa de juros ao "exterior, pelas empresas
cionais, concessionárias ou permissionárias de linhas
de transporte aéreo,

na_

regulares

em razão de compra a prazo ou financiada de

bens, desde que, cumulativamente, os bens não tenham similar na_
cional, os juros sejam incorporados ao valor do respectivo bem e

contabilizados por este montante e que os bens sejam
ao uso ou

~onsumo

da empresa adquirente

destinados

(Decreto_lei n2 716/69,

art .. 12);
d) os rendimentos atribuídos a residentes ou

domicili~

dos no exterior, cc r-r-eepoc-ren ces a receitas de fretes, afretame!::,
tos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas e fluvi_
ais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas nacionais,
desde que tenham sido aprovados pelas autoridades

competentes

(Lei n2 4.862/65. art. 46);

e) os juros dos títulos da dívida externa do Tesouro N~
ciona1, emitidos ao portador ou

no~inativos, "relacionados

com

;~

préstimos ou operações de crédito externo efetuados com base nas
Leis n2 1.518, de 24 de dezembro de 1951, n2 4.457, de 6 de

no_

vembro de 1964, e no artigo 82 da Lei n2 5.000, de 24 de maio de
1966 (Decreto-lei n~ 1.245/72, art. 12);
r) os juros dos títulos da divida pública externa,
portador ou nominativos, relacionados com empréstimos ou
ções de crédito efetuados pelo Poder Executivo com base no
to_lei n2 1.312, de 15 de fevereiro de 1974

ao

opera_
Decr~

(Decreto-lei

n2

1.312/74, art. 9 2);
g) os juros e comissões enviados a filial de pessoa jli
rídica domiciliada no Brasil, cujos lucros estejam sujei tos ao

r~

giroe especial de tributação previsto no artigo 219.
Art. 361 - O disposto na alínea

i do artigo 359 se es_

tende aos empréstimos contraidos pela.$ o c ct ecedes anônimas que

t~

nham por objeto a compra e venda de imóveis, construídos

em

ou

construção, a construção e venda de unidades habitacionais, a

i~

corporação de edificações ou conjunto de edificações em condomí_
nio e a venda de terrenos loteados e construídos ou com a
trução contratada, para finalidades habitacionais ou
residencial

cons_

construção

(Decreto-lei n2 70/66, art. 42).

Art. 362 - Estão isentos do imposto os juros

abonados

pelo }undo Especial do Banco Central do Brasil, instituído

pelo
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Decreto_lei n~ 283. de 28 de fevereiro de 1967. na conta de depf
sito em moeda estrangeira. e os por ele cobrados nos empréstimos
concedidos em moeda nacional destinados à construção e venda

de

habitações (Decreto-lei n~ 283/67. art. 52, § único).
T:rTULD
DAS

IX

OBRIGAÇÕES DAS FONTES PAGADORAS

CAP:LTULQ I

DA RETENÇÃO DO IMPOSTO

Art. 363 - Compete à fonte reter o imposto de que trata este Livro,

ob~ervado

o disposto no artigo 366

(Decreto_lei

nº 5.844/43. arts. 99 e 100).
Parágrafo único _ EXcetuam_se os seguintes

casos,

em

que competirá ao procurador a retenção (Decreto-lei n s 5.844/43,

art. 100. § único):
a) quando se tratar de aluguéiS de imóveis

pe r-eencen.,

tes a residentes no exterior;
b ] "q u arrd c o procurador não der conhecimento à fonte de
que o proprietário do rendimento reside ou é domiciliado no exterior.
Art. 364 - A fonte pagadora fica obrigada ao
mento do imposto, ainda que.não o tenha retido

recolhi-

(Decreto-lei n2

5.844/43, art. 103).
Parágrafo único - No caso deste artigo, quando se tra_
tar de imposto devido como antecipação e a fonte pagadora

com-

provar que o beneficiário já incluiu o rendimento em sua declaração, cessará a responsabilidade da fonte pelo recolhimento do
imposto, sujeitando_se esta, entretanto, à penalidade pela

in-

fração cometida.
Art. 365 - Quando a fonte pagadora a.s s umLr- o ônus do i!!!.
posto devido pelo beneficiado, a importância paga, creditada, e~
pregada, remetida ou entregue, será considerada l{quida, cabendo
o reajustamento do

r~pectivo

rendimento bruto, sobre o qual re-

cairá o tributo (Lei n2 4.lS4/62, art. S2).
Parágrafo único _ O reajustamento de que trata este artigo não se aplica aos

casos a que se referem

os artigos

344,
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§ 4º, e 345 (Decreto-lei nº 401/68, art. 11, § único,Decreto-lei
nº 1.089/70, art. 21, e Decreto-lei nº 1.329/74, art. lº).

CAP1TULO

11

DOS PRAZOS E FORMA DE RECOLHI}lliNTO
Art. 366 - O recolhimento do imposto retido pelas

fon-

tes pagadoras será feito com observância dos seguintes prazos:
I - dentr~ de 5 (cinco) dias, contados da data do pagamento dos rendimentos dos empreiteiros de obras, pessoas juridicas, a que se refere o artigo 321 (Decreto-lei

nº

401/68, art.

9º, § único, e Decreto-lei nº 1.153/71, art. 1º);
11 _ dentro de 15 (quinze) dias [De c r-e no Le L n e 1.338/74,
c

arts. 8º e 21 e § único):
a) contados da data do adiantamento sobre o contrato de
aceite cambial, no caso de que trata o artigo 327, § lº;
b) contados da data da primeira negociação ou da

rene-

gociação, dos rendimentos dos titulas de renda fixa de que

tra-

tam os artigos 326 e § 2º e 332;
c) contados da data do crédito ou pagamento dos
mentos dos titulas de renda fixa de que tratam os

rendi-

artigos

324,

325, 326, § 3º, 328, 330, 331 e 338;
IIl - dentro de 30 (trinta) dias (Decreto-lei n e 5.844/43.
arts. 101 e 102, e Lei n9 1.474/51, art. 29, § 19):
a) contados da data do pagamento, crédito, entrega,

e~

prego ou remessa:
1º - dos rendimentos não Lndãv í.due j Lz.ad os de que trata
o artigo 358;
22 _ dos rendimentos de títulos ao portador

menciona_

dos no inciso I do artigo 342;
3º - dos rendimentos de residentes ou domiciliados
exterior, qe que tratam os artigos 344 a 349, ressalvados os
sos dos incisos V, VI,

~,

no
c~

VII e VIII;

4º - dos rendimentos de partes beneficiárias a que
referem os incisos 11,111 e IV do artigo 341;

se
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52 - dos lucros decorrentes dos prêmios em dinheiro
que se refere o inciso 11 do artigo )42, ressalvado o

alínea j

caso

a
da

do inciso IV deste artigo;
apr~

b) contados da data da Assembléia Geral que tenha

vado o aurr.ento das reservas, no caso de que trata o artigo 339;
IV _ dentro do mês seguinte àquele em que for

efetuado

o pagamento ou crédito (Lei n s 2.354/54, art. 25, Le L'n s 4.506/64,
art. 87. § único, Decreto-lei n s 204/67. art. 52,

Decreto-Lei

nQ 401/68, art. 10, § 22. e Decreto-lei n!! 1.J02/73. art. 72, §
2 2):

a) dos rendimentos do trabalho assalariado a que se r~
fere o artigo 306;
b) dos rendimentos percebidos pelas pessoas físicas d2
miciliadas no Brasil, ausentes no exterior, a serviço do

País,

a que se refere o artigo 316;
c) dos rendimentos da prestação de serviços pelos profissionais liberais, pelos trabalhadores autônomos e pelas

so-

ciedades civis, a que se referem os artigos 317 e 318;
d)

dos rendimentos relativos a fretes e carretos, a que

se refere o artigo 319;
e) dos rendimentos percebidos a título de multas, quotas-partes de multas e vantagens a que se refere o artigo 320;
~) dos rendimentos percebidos a

título de juros de de-

pósitos óu de empréstimos, a que se refere o artigo 323;
g) dos rendimentos de ações a que se refere

o

artigo

333, exceto quando atribuídos a domiciliados no exterior;

h) dos lucros e outros interesses a que se referem

os

art-igos 336 e 3J7 atribuídos a quotas ou quinhões de capital, re~
salvado o caso da alínea

~

do inciso VI;

i) dos rendimentos de partes beneficiárias a que se r~
fere o inciso I

do artigo 341;

j) d oa- prêmios em dinheiro distribuídos em loterias, de
que trata o § 12 dd' artigo 342, ressalvado

o

disposto no

artl:.

go 367 ;
1) dos rendimentos percebidos em decorrência de condenações judiciais, a que se refere o artigo 357;
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_ dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data

do

ato ou da Assembléia Geral que autorizar a distribuição, no caso dos rendimentos originados de ações a que se refere o artigo
335 (Lei n2 3.470/58, art. 20 e § 22);
VI _ dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados da d~
ta de encerramento do balanço:
a) os lucros e outros interesses de que tratam os arti
gos 336 e 337, quando atribuídos a quotas ou quinhões de c a p L;
tal no encerramento do exercício;
b)oS lucros das filiais,

sucursais. agências ou repr~

sentações das pessoas jurídicas domiciliadas no exterior;
VII _ semestralmente. em janeiro

e

julho de cada ano. o

imposto retido sobre aluguéis de imóveis auferidos por residen_
tes ou domiciliados no exterior no decurso do semestre
mente anterior [De c r-e t.o

c

j

e

í

imediat~

n e 5.844/43, art. 102. § único. e Lei

n2 154/47. art. l2);
VIII _ dentro de 30 (trinta) dias após o decurso do triê_
nio a que corresponder.
tigo 348,

o imposto suplementar de que trata o aE

§ 19;

IX _ dentro do mês seguinte àquele em que se vencer o
depósi~o.

zo para

pr~

no caso a que se refere o § 3º do artigo 334.
~

Parágrafo único _ Nos casos previstos na alínea
inciso 11 do § 12 do artigo 31. o recolhimento do imposto

do

pe que

trata o artigo 306 poderá ser efetuado até o último dia útil do
segundo mês subseqüente ao do crédito ou pagamento.
Art.

367 -

O imposto sobre prêmios em dinheiro obtidos

em loterias, de que trata o § lº do artigo 342. poderá ser
Lh Ld o ,

a

juízo do Ministro da Fazenda, dentro

do

semestre

rec~

e e--

guinte ao mês a que corresponderem as extrações (Decreto-lei nº
204/67. art.

52. § 3º.

e Decreto-lei n2 1.239/72, art. 1º).

Art. 368 _ A juizo do Ministro

da

Fazenda, o

imposto

descontado na data em que houver sido efetuado o crédito ou pagamento ao respectivo beneficiário poderá ser resolhido

dentro

do trimestre seguinte ao mês a que corresponder, quando se tra_
tar de rendimentos mencionados nas alíneas
do artigo 366 (Lei nº 4.862/65. art. 72).

~

e

.s

do

inciso

IV
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o Distrito Federal e

os Munici

pios manterão em seu poder, para posterior incorporação

sua

à

receita, o produto da retenção na fonte do imposto incidente 52
bre os rendimentos do trabalho de seus servidores e sobre os

j~

ros e prêmios das obrigações de sua dívida pública (Decreto-lei

ng 1.089/70, art. 18).

§ 12 _ O disposto neste artigo aplica-se, apenas ,às

pe~

soas jurídicas de direito público nele mencionadas e, nos casos
de rendimentos do trabalho,

exclusivamente aos percebidos pelos

servidores da administração direta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e sujeitos à tabela progressiva de inci_
dência na :fonte sobre os rendimentoS do trabalho assalariado (D2,

ereto_lei n~ 1.089/70, art. 18, § l~).

§

2~

_ A incorporação definitiva, à receita, da reten_

ção realizada na forma deste artigo somente poderá
após comunicação. pela entidade

retentor~

ser

feita

até o último dia útil

de cada mês, à repartição competente da Secretaria da Receita F,2,
deral, do total dos rendimentos brutos pagos no mês anterior

e

do montante do imposto retido (Decreto-lei n~ 1.089/70, art. 18,

§

2').
§

3~

- Compete à União efetuar o pagamento da restitui

cão do imposto descontado a maior dos servidores dos Est.actoe.D'[p

trito Federal e Municípios e incorporado às respectivas

recei-

tas, na forma autorizada na legislação em vigor (Decreto-lei n~
1.198/71, art.

§

1~9

5~).
_ As

importâncias restituídas de acordo com o p a-,

rágrafo anterior serão debitadas à conta da pessoa jurídica
direito público retentora do imposto no Fundo de

de

Participação

dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,

ou no Fundo

de Participação dos Municípios, e compensadas

respectivas

nas

quotas de participação, na forma estabelecida pelo Ministro
Fazenda (Decreto-lei n~ 1.198/71, art. 5~, § 1 9 ) .
Art.

370 - Até o exercício financeiro de 1977.

da

o va Lo r-

correspondente ao desconto do imposto na fonte incidente

sobre

o rendimento do trabalho a s s a.Lar-Lado ou não, auferido por

pes-

soas i'ísicas, de empresas ou ins ti tuições declaradas pela Supc ;
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SlJDAi'1)

corno de in-

teresse para o de s e rrvo Lv Lme n to da Amazônia, será depositado

no

Uanco da Amazônia S .A., para posterior aplicação na forma do a,::
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291, de 28 de fevereiro de 1967

(De-

creto-lei n s 291/67, art. 22, e Decreto-lei n s 1.255/72,art. i

§ 12 _ Se tiver direito a restituição de imposto,

e).

ape~

soa física interessada, após recebimento da notificação específica, dirigir-se-á à Delegacia da Receita Federal,

solicitando

guia de ressarcimento a ser expedida, contra o Banco da

Amazô-

nia S.A. - BASA, o qual deduzirá o respectivo valor da conta vi!l
culada do contribuinte (Decreto-lei n2 1.255/72, art. 22).

§ 22 _ A aplicação do valor depositado, antes da devolução a que se refere o parágrafo anterior, implica em renúncia

§

ao direito à restituição (Decreto-lei n2 1.255/72, art. 22,
único) •
CAP1TULO III
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AO REGIME DE ARRECADAÇÃO NAS FONTES
Art. 371 - As

pesso~s

jurídicas somente deverão

pagar

os rendimentos relativos a títulos ao portador especificados nos
artigos 325, inciso I, 332.333. § 22, 335, inciso lI, e 341, in
cisos II e III:
a) mediante declaração de propriedade, em

formulário

aprovado pela Secretaria da Receita Federal, assináda pelo por_
tador dos títulos, quando o rendimento for pago contra a apresentação dos próprios títulos ao portador (Lei nº 4.154/62,art.
32, a);
b) mediante declaração de propriedade, nos termos

da

alínea anterior, assinada por corretor de títulOS, banco ou sociedade de crédito, financiamento ou investimento, que tenha os
tí t u Lo s em custódia, depósi to ou penhor, "quando
forem pagos contra

os

rendimentos

c u p Se s de t.Lt.u Lo e ao portador (Lei n s 4.154/

62, art. 3º, b);
c) mediante recibo do beneficiário, no caso previsto no
artigo 332 (Lei nº 4.154/62, art. 3º, c).
§ 12 _ Os documentos referidos neste artigo
como prova subsidiária de propriedade dos títulos,
mantidos em sigilo por todas as pessoas que tomarem

servirão

devendo ser
parte

nos

serviços do imposto de renda (Lei n e 4.154/62, art. 3º, § 1 2).

§ 2º _ Se a fonte não preencher o formulário

de

que

trata este artigo ou o fizer com irregularidade que impossibili
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te a identificação completa do beneficiado, responderá pelo recolhimento do imposto como se não tivesse havido identificação.
Art.

372 - As caixas. associações e organizações sind,i
d~

cais que interfiram no pagamento

remuneração aos trabalhado-

res de que trata a alínea ~ do inciso II do § 12

do

artigo 31

sao responsáveis pelo desconto do imposto de que trata o artigo
JU6 e estão obrigadas a prestar às autoridades fiscais todos os
esclarecimentos ou informações,
pagadoras dos r-e nd me n t o s
í

Art.

373 -

como representantes das

fontes

(Lei n e 4.357/64, art. 16, § único-).

As fontes pagadoras deverão fornecer ao c~

tribuinte documento comprobatório da retenção do imposto, em duas

vias, com indicação da natureza e montante do rendimento

a

que

o mesm0 se refere (Lei n2 4.154/62, art. 13, § 22).
Art. 374 _ Tratando-se de filiais, sucursais ou

agên~,

cias, o recolhimento do imposto a que se referem as alíneas
~,

e ~ do inciso IV do artigo 366 deverá ser feito ao órgão ar-

recadador do local onde se encontrar o estabelecimento de

cada

uma delas.
Art. 375 - No cálculo do imposto devido, para fins

de

compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo,
rá abatida do total apurado

s~

a importância que houver sido des_

contada nas fontes, correspondente

a imposto retido, como

ant~

cipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei
na

94/66, art. 92).
LIVRO

IV

DA ADMINISTRAÇÃO DO IMPOSTO
T1TULO

I

DO LANÇAMENTO
CAP1TULO
DA DECLARAÇÃO

I

DE RENDIMENTOS

SEÇÃO I
DA DECLARAÇÃO DAS PESSOAS FlsICAS

Art. 376 _ As pessoas físicas, por si ou por

intermé~

dia de representantes, observado o disposxo nos artigos 4 2, 52,
62. 82, 13 e 14, são obrigadas a apresentar anualmente declara-
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ção de seus rendimentos,nos prazos estabelecidos em escala (Lei
n s 4.154/62, art. 14, De cr-e t.oc j aã n s 401/68, art. 25, e Decretolei nº 1.198/71, art. 4º).
Parágrafo único - Juntamente com a declaração

de

ren:.

dimentos e como parte integrante desta, as pessoas físicas apr~
sentarão declaração de bens (Lei nº 4.069/62, art. 51) •
• Art.

377 - As pessoas físicas que perceberem rendimen:.

tos de várias fontes, na mesma ou em diferentes localidades, ig
clusive no exterior, farão

S.844/4J.

art.

uma

só

declaração

(Dec r-e eoc í.e t

ns

6S).

§ 1 s _ Serão discriminados,

na

declaração,

os

rendi

mentos relativos ao nrio b a s e , por fontes pagadoras e localidades
c

de que provenham, e, em cada cédula, as deduções solicitadas, 0,2
servado o disposto no parágrafo único do artigo 20 (Decreto-lei
nº 5.844/43, art. 65, § único).

§ 2º - Fica dispensada a juntada de comprovantes de d~
duções e abatimentos às declarações de rendimentos
físicas,

obrigando-se, todavia,

das

pessoas

os contribuintes a manter em boa

guarda os aludidos documentos para efeito do disposto no artigo
412 (Decreto-lei nº 352/68, art. 4º).
Art. 378 - Compete ao Ministro da Fazenda fixar o limite de rendimentos ou de posse ou propriedade de bens
soas físicas para fins de apresentação ob r-d ga t

ér-ã

das

pe~

a da declaração

de rendimentos, podendo alterar os prazos e escalonar a respectiva apresentação dentro do exercício financeiro, de acordo com
os critérios que estabelecer (Decreto-lei nº 401/68,

art.

25 e

28. e Decreto-lei n a 1.198/71, art. 4º).

Art. 379 - Será facultado às pessoas físicas
par a entrega da declaração

de

rendimentos

(Lei

n

anteci_
4.862/65,

ê

art. r i , § 3º).
Art. 380 - Os contribuintes domiciliados

no

Brasil,

ausentes no exterior a serviço do País, estão obrigados a apre_
sentar declaração de rendimentos, no órgão competente

do

Mini~

tério das Relações Exteriores, nas mesmas condições fixadas pe_
lo Ministro da Fazenda para as demais pessoas físicas,

observa-

do o disposto nos parágrafos seguintes (Decreto_lei riº

401/68,

art.

25 e 28).
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§ 12 _ Da remuneração recebida em d6lares norte-ameri
canos, cuja conversão em cruzeiros será feita

pela

taxa

média

do d6lar fiscal adotada no ano-base, os contribuintes, a que se
refere este artigo. incluirão, em sua declaração de rendimentos,
apenas a quarta parte (Decreto-lei nº 1.380/74, art. 8º, §§

2º

e 3º).

§ 2º - O imposto descontado na fonte, de acordo com o
disposto no artigo 316, será convertido em moeda nacional à

me~

ma taxa a que se refere o parágrafo anterior e deduzido do

to_

tal apurado na declaração de rendimentos (Decreto~lei nº 1.380/
74, art. 8º, §§ lº e 3º).

SEÇÃO II
DA DECLARAÇÃO

Art.
individuais,

DAS

PESSOAS JURIDICAS

381 - As pessoas jurídicas, inclusive as empresas

ress~lvado

o disposto no artigo 382,

apresentarão

anualmente as declarações de seus rendimentos nos seguintes pr~
zos:
a) as pessoas jurídicas que optarem pela

tributação

do lucro presumido, até o último dia útil de fevereiro;
b) as sociedades em nome coletivo que não optarem pe_
la tributação do lucro presumido e as firmas individuais, dura~
te o mês de março;
c } as demais pessoas jurídicas, durante o mês de abril,
excetuados os casos previstos no parágrafo único

deste

artigo

(Lei nº 4.506/64, art. 4º).
Parágrafo único _ As sociedades por ações,

cujos ba-

lanços anuais sejam encerrados a 31 de dezembro, poderão

apre-

sentar suas declarações de rendimentos durante o mês de maio do
exercício financeiro em que o imposto for devido (Lei nº 4.503/
64, art.

20).
Art. 382 - A firma ou sociedade de qualquer natureza,

que instruir a sua declaração anual de rendimentos com o resul_
tado real de suas operações, verificado em balanço levantado até
30 de setembro do ano-base,

é obrigada a apresentá-la até o úl_

timo dia útil de janeiro do exercício financeiro em que o
to for devido (Lei nº 4.506/64, art. 35).

impo~
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Parágrafo único _ Tratando-se de balanço levantado e~
outubro ou novembro do ano-base, o prazo de entrega de declaração terminará, respectivamente, no último dia útil de fevereiro
ou de :<1f1.rçO do exercício financeiro a que corresponder
to (Lei n~ 4.506/64, art.
Art.

383 -

o

impo~

35, § único).

Compete ao Ministro da Fazenda fixar os

mites da receita bruta ou de valores patrimoniais

das

li

pessoas

jurídicas para fins de apresentação obrigatória de declaração de
rendimentos, podendo alterar os prazos e escalonar a respectiva
ap r-e s en t aç ao dentro do exercício financeiro,

de acordo

com

os

critérios que estabelecer (Decreto-lei n v 401/68, arts. 25 e 28,
e Decreto_lei nº 1.198/71, art.

4º).

Art. 384 - As pessoas jurídicas com sede no País e as
filiais,

sucursais ou agências daswpessoas jurídicas

com

sede

no ex±erior, que centralizarem a contabilidade das subordinadas
ou congêneres ou que inc~rporarem aos seus os resultados daque_
las,

deverão apresentar uma só declaração na repartição do local

o nd « estiver o estabelecimento centralizador ou

principal (De-

creto-lei nº 5.844/43, art. 69).
Parágrafo único - As firmas ou sociedades

coligadas,

bem como as controladoras e controladas, deverão apresentar declaração em s epor-ccí c , quanto ao resultado de sua atividade {ne.,
creto-lei n v 5.81+4/43, art. 69,
Art.

§ único).

385 - As repartições lançadoras, por delegação da

competência a que se refere o artigo 383, poderão estabelecer e~
cala para entrega das declarações de rendimentos das pessoas j:!d.
rídicas,

conforme as instruções que forem baixadas pela

ria da Receita Federal,
~os

381

Secret~

observados os prazos previstos nos ar t i

e 382, ficando vedada, nesse caso, a remessa de

çao pelo correio (Lei n s 4.506/64,

art.

34,

declar~

§ rs)•

§ lº - No ato da entrega, dentro da escala estabeleci
da previamente, a repartíção competente para receber a declaração dará o respectivo recibo, juntamente com a notificação da~
quotas para recolhimento do imposto devido (Le í, n s 4.506/64, art.

34, § 2').
§ 2º _ O crédito tributário será fixado com base na

d~

claração de rendimentos a que se refere o parágrafo anterior,

m~

diante conferência sumária dos respectivos cálrulos

nº

IJ..506j6il, art.

24,

(Lei

§ 3º, e Lei n s 5.172/66, art. :;.'-1-2 e § único).
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à pes_

Art. )86 - No caso de que trata o artigo 385.
soa jurídica é facultado solicitar a retificação de sua
çao de rendimentos até o dia de vencimento do prazo

declar~

para paga-

mento da primeira quota ou quota única.

Par.ágrafo único _ A retificação prevista neste artigo
será feita por processo sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos prazos

de veg

cimento das quotas notificadas inicialmente.
Art.
rídicas a

)87 -

Na declaração de rendimentos, as pessoas j.!!

que se refere o § 2Q do artigv 421 indicarão

o

total

do imposto devido, as importâncias recolhidas antecipadamente e
o saldo a pagar nos meses restantes do exercício financeiro (D~
ereto_lei nº 62/66, art. 19, § 6º).
Art. 388 - As pessoas jurídicas instruirão suas

decl~

raçoes com os seguintes documentos relativos a um período de 12
(doze) meses consecutivos de operações,

encerrado

em

qualquer

data do ano civil que anteceder imediatamente ao exercício
nanceiro em que o imposto for devido, ressalvado

o

fi_

disposto no

§ 2º deste artigo e no artigo 394 (Decreto-lei nº 5.B44/43,art.
38, Lei n s 4.506/64, arts.

57 e 61,

e De c r-e t.o Le i, n e l57/67,art.
c

16),
a) cópia do balanço de ativo e passiv0 no início e no
encerramento do exercício;
b) cópia da demonstração da conta de lucros e perdas f
c) desdobramento, por natureza de gastos, da conta de
despesas gerais;
d) demonstração da conta de mercadorias,fabricação ou
produçãc;
e) relação discriminativa dos créditos considerados i!!,
cobráveis e debitados q conta de provisão ou de lucros e perdas,
com indicação do nome c endereço do devedor, do valor e da data
do vencimento da dívida e da causa que impossibilitou a cobrança;
~) demonstrativo da provisão para perdas em

créditos

de liquidação duvidosa;
g) mapas analíticos da depreciação, amortização
xaustão dos bens do ativo imobilizado.

e e-
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§ 19 _ As sociedades que operam em seguros,
documentos enumerados nas alíneas ~,

2,

~,

f

e~,

mais os seguintes (Decreto-lei n9 5.844/43, art.

além. dos

apresentarão
38, § único):

a) mapa estatístico das operaçoes de cada semestre;
b) relação discrimina~iva dos prêmios re?ebidos,

com

indicação das importâncias globais e dos períodos correspondentes;
c) relação d a c r-Lm-í.n.a-tLv a das reclamações ajustadas em
ã

seus valores reais,

com Lnd Lc aç áo de terem sido ajustadas em Jui

zo ou fora dele, bem como das por ajustar, baseadas na estimati
va feita pela sociedade.

§ 29 _ O Secretário da Receita Federal poderá dispen_
sar as pessoas jurídicas de instruírem as respectivas
ç

declara_

Se s de rendimentos com os documentos con t ábe s.e analíticos exi
í

gidos pela legislação atualmente em vigor, desde que sejam apr~
sentados em.fórmula apropri~da da declaração de rendimentos
demonstrativos e informações complementares sobre as
realizadas (Decreto-lei n9 157/67, art. 16, § 29).

§ 3 9 - O disposto 'no parágrafo anterior nao

os

operações

dispensa

a pessoa jurídica de prestar informações e esclareciment?s qua~
do exigidos pelas autoridades fiscais competentes
n 9 157/67, art. 16, § 39).
Art.

389 -

]!;

obrigatória, nos balanços

(Decreto-lei

das

empresas,

inclusive das sociedades anônimas, a discriminação da parcela de
capital e dos créditos pe r-t e ncenc e s a pessoas físicas ou jurídi
cas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior, registrados no Banco Central do Brasil (Lei n9 4.131/62, art.

21).

Parágrafo único - Na conta de lucros e perdas das

pe~

soas jurídicas de que trata este artigo, será evidenciada a par
cela de lucros, dividendos,

juros

e

outros quaisquer proventos

atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes,

domicili~

das ou com sede no exterior, cujos capitais estejam registrados
no Banco Central do Brasil (Lei n9 4.131/62, art.

22).

Art. 390 - As pessoas' jurídicas ficam obrigadas a indicar. nos documentos que instruírem suas declarações
mentos,

de

rendi

o ,número e a data do registro do livro ou fichas do

rio no Registro de Comércio competente, assim como

o

Di~

número da

página do mesmo livro onde se acharem transcritos o balanço e a

Aros
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demonstração da conta de lucros e perdas (Lei n!? 3.470/58, art.

71, e Decreto-lei nº 486/69. art. 5º, § lº).
Parágrafo único - As sociedades civis ficam,igualmente, 'ob r-Lga d a s a

indicar,

nos documentos que instruírem

declarações de rendimentos,

as

suas

o número e a data do registro do

vro Diário no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,

número da página do mesmo livro onde se acharem

transcritos

balanço e a demonstração da conta de Lucros e perdas

l~

assim como o

o

(Lei nº 3.470/

58, art. 71)..
antecipado
421,

Art. 391 - A pessoa jurídica obrigada ao recolhimento
do imposto, nos termos dos §§ 2º. 4º e Sº do artigo

comprovará no ato da apresentação da declaração de rendimell

tos, os duodécimos até então recolhidos [De or-e co.c j eã

62/66.

nv

art. 19. § 5fl).
Art. 392 - As pessoas jurídicas que optarem pela tributação com

~ase

no lucro presumido deverão instruir as

declar~

ções de rendimentos com a discriminação da receita mensal

e

o

demonstrativo com as importâncias das principais despesas. tais
como aluguéis, retiradas pro_labore, salários de empregados.

t~

lefones, luz, força e compras de mercadorias ou matérias_primas
(Lei nº 3.470/58, art. 28).
Art. 393 - No caso a que se refere a parte final do §
3fl do artigo 135. a declaração apresentada pelo agente ou
sentante, em nome do comi tente, em conformidade com

repr~

disposto
no artigo 381 e no parágrafo único do artigo 563. será instruí_
da com demonstrações das contas em que

teIh~am

sido

o

registradas

as respectivas operações, efetuadas no País, durante o ano de

b~

se (Lei nfl 3.470/58, art. 76, § lfl).
Art. 394 - Nos casos de mudança de data do encerramea
to de balanços e alterações do per!odo do exercício social,

as

pessoas jurídicas instruirão suas declarações com os documentos
enumerados no artigo 388, referentes aos balanços encerrados nos
dois últimos exercícios sociais (Lei nfl 2.354/54, art. 18).
Art. 395 - As pessoas jurídicas que abaterem do

impo~

to devido em sua declaração o retido na fonte deverão comprovar
o abatimento com uma das vias do documento a que se refere o
tigo 373 (Lei nº 4.154/62, art. 13, § 3 fl).
Art. 396 _ Os balanços. demonstrações da conta

de

a~

l~

cros e perdas. extratos, discriminações de con t a.s ou lançamentos

ATOS
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de contabilidade, deverão ser

assinados

por bacharéis em ciências contábeis, atuários, peritos_contado_
res, contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade legalmente registrados, com indicação do número dos respectivos r~
gistros (Decreto-lei n~ 5.844/43, art. 39).
Parágrafo único _ Esses profissionais, dentro do âmbi
to de sua atuação e no que se referir à parte técnica, serão
ponsabilizados, juntamente com os contribuintes,
falsidade dos. documentos que assinarem e pelas

por

irregularidades

de escrituração praticadas no sentido de fraudar
renda (Decreto-lei n~ 5.844/43, art. 39, §

re~

qualquer

o

imposto de

12).

Art. 397 - Verificada a falsidade do balanço

ou

de

qualquer outro documento de contabilidade, assim como da escrita dos contribuintes, o profissional que houver assinado tais d,2
cumentos será, pelos Delegados da Receita Federal,

independent~

mente de ação criminal que no ca eo couber, declarado 'sem idonei
dade para as~inar quaisquer peças ou documentos contábeis sujei
tos à apreciação das repartições da Receita Federal (Decreto_lei
n s 5.844/43,art.

39, § 2 1l )

.

§ lº _ Do ato dos Delegados da Receita Federal decla_
rat6rio da falta de idoneidade mencionada neste artigo,

caberá

recurso, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, para, os Superinte~
dentes Regionais da Receita Federal [De cz-e b oc Le ã,

ne

5.844/43 ,

art. 39, § 3 ~ ) •

§

2~

_ Passada em julgado, na esfera

administrativa,

a decisão proferida em processo de que conste fraude ou falsidâ
de, aos profissionais considerados não idôneos será
multa prevista na alínea

h do artigo 539 (Decreto-lei

aplicada a
n~ 5.844/

43, art. 39, § 4º).
Art. 398 _ Juntamente com a declaração de rendimentos,
será apresentado certificado do Conselho -Regional de Contabilidade da respectiVa jurisdição, que atest~ estar

o profissional

responsável legalmente habilitado (Lei nº 4.154/62, art. 28).
Parágrafo único _ Ocorrendo a dispensa da juntada,
certificado a que se refere este artigo, renovado anualmente,

o;~

d~

verá permanecer na empresa, para exibição à fiscalização, quando exigido.
Art. 399 - Ficam dispensadas da exigência de que

tr~

tam os artigos 396 e 398 as pe s s o a s jurídicas' domiciliadas em 1,2

ATOS
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profissional "dev damen t e

habilitado

í

(Decreto_lei nº 9.530/46, art. 12).

SEÇÃO IIl
DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS DECLARAÇÕES DE RENDHIENTüS DAS

PESSOAS FtsrcAS E DAS PESSOAS JURIDICAS
Art. 400 - As declarações de rendimentos obedecerão aos
modelos aprovados pela Secretaria da Receita Federal e serão a~
sinadas pelos contribuintes ou seus representantes, esclarecen-

do estes que o fazem em nome daqueles (Decreto_lei nº 5.844/43.
art. 64, e Lei nº 4.069/62, art. 51).
Parágrafo único -; Os formulários de d e c Laz-a çji'o das pe~
soas

jurídicas,

cuja -t r-Lb u t a.ç a o

se

baseie no lucro real,

rão ser também assinados pelo profissional a

deve-

que se refere o ar:

tigo 396.
Art. 401 _ Ressalvado o caso previsto no artigo
as declarações poderão ser entregues pessoalmente

ou

385.

remetidas

em carta registrada pelo correio. não sendo permitido, neste úl
timo caso,

o envio de mais de uma declaração em cada sobrecarta

(Decreto_lei nº 5.844/43. art. 71).
Parágrafo único -

O órgão receptor dará recibo da de_

claração no ato da entrega, quando feita pessoalmente,

e encam!

nhá-1o-á ao contribuinte, no caso de remessa de declaração pelo
correio (Decreto-lei nº 5.844/4], art. 71. § único).
Art. 402 _ As declarações deverão ser apresentadas ao
órgão competente, situado no lugar do domicílio fiscal dos con~
tribuintes, ressalvado, quan t;o às pessoas f Le í.c a s , o disposto no

§ 2º do artigo 570 (Decreto_lei nº 5.844/43. art. 70).
Parágrafo único -

Quando motivos de força maior, devi

damente justificados perante o chefe da repartição

lançadora,

impossibilitarem a entrega da declaração dentro dos prazos

re~

larmente estabelecidos, poderá ser concedida, mediante requeri_
mento, uma só prorrogaçã~ de até 60 (sessenta) dias

(Decreto-

lei nº 5.844/43, art. 6], § 2º) •
• Art. 40] - são competentes para receber as declarações
de rendimentos as Delegacias, Inspetorias, Agências e Postos da
Receita Federal, bem como a rede bancária mediante
especial.

autorização
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Vencidos os prazos marcados para a entrega,

a declaração s6 será recebida se ainda não tiver sido notifica_
do o contribuinte do início do processo de lançamento S.2i officio
de que trata o artígo 483 (Lei n9 4.154/62, art. 14).
Art. 405 - E vedado ao contribuinte, depois de notifi
cado do lançamento do imposto, ressalvado o que dispõe o artigo
386, ou do início do processo de lançamento ex-officio, nos teE
mos das alíneas ~ e ~ do artigo 483, requerer a
retificação de
sua declaração, para o fim de incluir ou majorar deduções e ab~

timentos que, anteriormente àqueles atos, não pleiteara (Decreto_lei n9 5.844/43, art. 63, § 49,

e Lei n 9 5.172/66, art. 147,

§ lo).
Parágrafo único se r
d í.me

Estão excluídos da proibição

a

que

ere este artigo as deduções e abatimentos relativos a re~
.o s que o contribuinte, espontaneamente, venha

oferecer à

tributação, depois de notificado, não podendo, em qualquer hiP2
tese, importar em redução do montante tributado anteriormente.
Art. 406 - Ao contribuinte será prestada

assistência

técnica, na repartição lançadora, sob a forma de
esclarecimen_
tos e orientação para a feitura de sua declaração de rendimentos
(Lei n9 154/47, art.

26).

§ 19 - Quando essa assistência for solicitada antes de
qualquer notificação de procedimento fiscal,

para efeito de re-

tificação de declaração de rendimentos já apresentada, a totali
dade ou diferença de imposto que resultar do cômputo dos

eleme~

tos oferecidos pelo contribuinte será cobrada, apenas, coma mul
ta de mora devida (Lei n9 154/47, art. 26, § único).

§ 2~ - O disposto no parágrafo anterior não eximirá o
contribuinte das penalidades previstas neste Regulamento quanto

à diferença de imposto que resultar de ação fiscal posterior, b,ê.
seada em elementos outros colhidos pela repartição lançadora.
Art. 407 - As pessoas físicas e jurídicas ficam oprigadas, na forma,

limites e condições estabelecidas

pelo Conse-

lho Monetário Nacional, a declarar ao Banco Central

do

Brasil,

ou a quem este determinar, os bens e valores que possuirem no e3terior, podendo ser exigida a justificação dos recursos empreg.ê.
dos em sua aquisição (Decreto-lei n9 1.060/69, art. 19).
Parágrafo único - A declaração deverá ser
sempre que houver aumento ou diminuição de bens,

atualizada

dinheiros

ou

ATOS
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valores, cum a justi:ficação de acréscimo ou da redução (Decreto
-lei

n~

1.060/69, art.

l~,

§ único).

CAPITULO

DA DECLARAÇÃO

II
DE

EENS

re~

Art. 408 _ Como parte integrante da declaração de

dimentos, a pessoa física apresentará relação pormenorizada dos
bens imóveis e móveis, que, no País ou no exterior, constituíam
separadamente seu patrimônio e de seus dependentes, em 31 de d~
zembro do ano-base (Lei nº 4.069/62, art. 51).
b~

§ lº _ Nos casos de apresentação de declaração com
se nos rendimentos percebidos no próprio exercício
deverão ser declarados os bens móveis e imóveis

financeiro,

que

constituí-

rem o patrimônio da pessoa física e de seus dependentes no últi
mo dia do período a que os rendimentos declarados

corresponde-

rem.

§ 2º _ Incluem-se, entre os bens imóveis, os direitos
reais sobre imóveis, inclusive o penhor agrícola e as ações que
os asseguram, as apólices da dívida pública oneradas com a

clá~

sula de inalienabilidade -e o direito à sucessão aberta, e,entre
os bens móveis, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações
correspondentes, os direitos de obrigações e as ações respectivas, bem como os direitos de autor (Código Civil, arts. 44e 48).

§ 3º - Não serão incluídas na relação de que trata
te artigo as peças de mobiliário que não constituírem obras

e~

de

arte ou suntuárias, o vestuário, os objetos de uso pessoal e os
utensílios, quando não forem de valor venal apreciável, nem su~
cetíveis de exploração econômica.

§ 4º _ A relação de bens feita nos inventários em

vi~

tude de dissolução da sociedade conjugal ou ~ ~ será ~
brigatoriamente conferida com os elementos constantes da declaração de bens.

§ 5º - Os imóveis que integrarem o patrimônio da pessoa física e os que forem alienados em cada ano-base deverão ser
relacionados em sua declaração de bens do exercício
correspondente, com indicação expressa do ano de

financeiro

sua aquisição

(Decreto-lei n s 1.381/74, art. 11).
§ 6º _ l!: obrigatória a inclusão, na declaração de bens
da pessoa física, dos títUlos ou valores mobiliários

ao

porta-

ATOS
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dor, possuídos pelo declarante no anoc oa s e

(Decreto-lei n e 1.351/

74, art. 6!:!).

§ 7g
butado o

-

au~ento

No exercício financeiro de 1975, não será tripatrimonial da pessoa física decorrente da in-

clusão, na declaração de bens, dos títulos ou valores

mobiliá-

rios de que trata o parágrafo anterior, não incluídos na declaração de bens do exercício anterior, desde que esses títulos ou
valores mobiliários tenham sido colocados em custódia em instituição financeira, em nome do declarante, até 31 de dezembro de
1974, pelo prazo mínimo de um ano (Decreto-lei n~ 1.351/74, art.

6!l, § 12).
§ 8g - Ocorrendo o vencimento de título ao

portador,

no de,·rrer do período de custódia, deverá ser providenciada
sua s
somen

s t.L tuição por título de valor igualou superior,

o

a

qual

poderá ser liberado após decorrido o período complemen-

tar dá custódia (Decreto-lei n2 1.351/74, art. 62, § 2!:!).

§ 92 - A inclusão dos títulos referida no §

7~

não e~

sejará instauração de processo fiscal com base em acréscimo patrimonial a descoberto, ficando o declarante dispensado de justificar a origem dos recursos (Decreto_lei n2 1.351/74, art.62,

§ J').
Art. 409 - Os bens serao declarados discriminadamente
pelos valores de aquisição constantes dos respectivos instrume~
tos de transferência de propriedade, facultada

a

indicação co!!.

comitante de seus valores venais.

§ 12 - Em se tratando de bens m6veis recebidos media!!.
te doação ou adquiridos antes de 12 de janeiro

de

1963, poderá

ser dispensada a indicação de seu valor de aquisição, desde que

,

justificadamente, não exista o respectivo instrumento de transferência de propriedade, facultando-se,

nesse caso,

a

declara-

ção de seu valor venal à época do ato translativo.

§ 22 - O valor de aquisição dos bens existentes no
terior será mencionado na declaração segundo a moeda do país

e~

em

que estiverem localizados.

§ 32 - Os investimentos incentivados em que

se

tenha

baseado a pessoa física para obter redução do imposto serão relacionados em sua declaração de bens, com indicação expressa da
data e forma de subscrição ou aquisição, da data e forma da an,2,
tação da indisponibilidade ou da datada efetivação da cust6dia
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e nome da instituição depositária (Decreto-lei ng 1.338/74, art.
20) •

Art. 410 - Na declaração de bens também

deverão

ser

consignados os ônus reais e obrigações da pessoa física. inclu_
s íve de seus dependentes. dedutíveis na apuração

do

patrimônio

líquido, em cada ano.
Art. 411 _ A autoridade fiscal poderá exigir

do

c o n-,

tribuinte, nos termos do artigo 484, os esclarecimentos que jul.
gar necessários acerca da origem dos recursos e do destino

dos

dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas im.
portarem em aumento ou diminuição de patrimônio (Lei n s 4.069/
62, art. 51, § 19).
Parágrafo único _ O acréscimo do patrimônio da pessoa
física será classificado como rendimento da cédula H.

quando

a

autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo s~ o contribuinte provar que aquele acré~
cimo teve origem em rendimentos não tributáveis oujá tributados
exclusivamente na fonte (Lei n g 4.069/62, art. 52).

CAP1TULO

111

DA REVISÃO DAS DECLARAÇOES
Art. 412 _ As declarações de rendimentos

estarão

su-

jeitas a revisão das repartições lançadoras, que exigirão os co,!!!
provantes necessários (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 74).

§ 12

A revisão poderá ser feita em caráter prelimi

nar. mediante a conferência sumária do respectivo cálculo

corre~

pondente à declaração de rendimentos, ou em caráter definitivo.
com observância das disposições dos parágrafos seguintes.

§ 2g

Enquanto não se instituir a autonotificação

de

lançamento da pessoa f.í:sica, sempre que da revisão sumária dado!!.
claração resultar diferença de imposto, decorrente de reclassi_
ficação de r-e nd Lmen t o e , ou de glosa de deduções e abatimentos ia
cab.í:veis, apurada mediante simples conferência dos

elementos

que a integrem, a cobrança suplementar será efetuada unicamente
com a correção monetária prevista nO § 72 do artigo 511, ressa!
vado o disposto no artigo 483.
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§ 32 _ A revisão será feita com element os de que

dis-

puser a repartição, esclarecimentos verbais ou escritos solici_
tados aos contribuintes, ou por outros meios facultados nesteR2,
gulamento (Decreto_lei n2

74, § 12).

5.844/43, art.

§ 42 _ Os pedidos de esclarecimentos deverão ser
pondidos, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,

res-

contados da

data

em que tiverem sido recebidos (Decreto-lei n2 5.844/43, art.74,

§

2s) •

§ 52 _ O contribuinte que deixar de atender ao
~

de esclarecimentos ficará sujeito ao lançamento
que trata a alínea ~ do artigo 483 (Decreto-lei

pedido

officio

n2

de

5.844/43,

art. 74, § 3 2).
CAP!TULO IV
DO LANÇAMENTO

DO IMPOSTO

Art. 413 - Feita a revisão da declaração de rendimentos, proceder-se-á ao lançamento do imposto, notificando - se

o

contribuinte do débito apurado (Decreto-lei fi" 5.844/4), art. 76).
Art. 414 - As pessoas físicas serão
dualmente pelos rendimentos que perceberem

lançadas

de

seu

indivi

capital, de

seu trabalho, da combinação de ambos ou de p r-o ve n t o s de qualquer
natureza, bem como os acréscimos patrimoniais

(Decreto-lei

n"

5.844/43, art. 80, e Lei n" 5.172/66, art. 43).
Pa r-é g r-a I o único - Na constância da sociedade conjugal,
salvo nos casos dos §§ 19 e 2º do
to e do

a~tigo

251

do

artigo

Código Civil,

5"

deste Regulamen-

far-se-á

o

lançamento

em nome do marido, abrangendo os rendimentos do casal (Decretolei nº 5.844/43, art. 80, § único).
Art. 415 - O mon t n n t e do imposto
dos em nome das pessoas físicas,

em cada

e

adicionais lança-

exercício

financeiro,

não poderá exceder a 2/3 (dois terços) da renda líquida declar~
da (Lei

TI"

4.154/62, art. 27).
Art. 416 - As pessoas jurídicas serao lançadas em

lIa-

me da matriz, tanto por seu movimento próprio como pelo de suas
filiais,

sucursais, agincias ou representaç5es

(Decreto-lei

11°

5.844/43, art. 81).

§ 1" _ Se a matriz funcionar no exterior, o
to será feito em nome de cada uma das filiais,

Lanç amen-

sucursais,

ur;ê.!..!.
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ou representações no País,

ou no da que centralizar

a

es-

crituração de todas (Decreto-lei nº 5.844/43. art. 81, § 1º).

§ 2º _ No caso das coligadas,
La d

a

s

,

o

lançamento

será

feito

em

nome

c~ntroladoras
de

cada

uma

ou contr2

delas

{De c

r - e ...

to-lei nº 5.844/43, art. 81, § 2º).
§ 3º - O disposto no § lº alcança igualmente os mandatários ou comissários, no Brasil, das firmas ou sociedades dom!
ciliadas no exterior (Lei nº 3.470/58, art. 76).
Art. 417 _ O contribuinte será notificado do lançamento no local onde estiver seu domicílio fiscal

(Decreto_lei

nº

5.844/43, art. 82).·
Art. 418 - A notificação do lançamento far-se-á no ato
da entrega da declaração de rendimentos, ou por registrado postal, com direito a aviso de recepçao (A.R.), ou por serviço
entrega da repartição, ou por edital (Decreto-lei n2

de

5.844/43,

arts. 83 e 200, a, e Lei n2 4.506/64, art. 34, § 22).

§ 12 - Far-se-á a notificação por edital, quando

for

desconhecido ou incerto o endereço do contribuinte ou quando

e~

te se encontrar ausente no exterior, ou, ainda, se for impraticável a notificação pelos outros meios legais (Decreto-lei
n2

5.844/4). art. 8). § 1').
§ 22 - O edital não mencionará a importância do imposto e será publicado uma vez na imprensa ou afixado na

reparti-

ção (Decreto-lei n2 5.844/43. art. 83, § 22).

§ 32 - Poderá ser dispensada pelo Ministro da Fazenda,
de acordo com a conveniência dos serviços, a exigência

contida

nElste artigo, quando. por qualquer motivo, o contribuinte

hou-

ver tomado conhecimento do débito fiscal (Decreto-lei n s 401/68,
art. 27. r r ) •
Art. 419 - O lançamento do imposto cabe aos órgãos

da

Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único - O Ministro da Fazenda poderá

insti-

tuir a autonotificação do lançamento da pessoa fisica ou outros
sistemas c ompe t Lv e s com o con·trolee f a c Ll Ld a d e s aos contribui~
í

t.e s (Decreto-lei n s 352/68, art. 15).
CAPíTULO V
DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO

LANÇADO

Art. If20 _ A arrecadação do imposto em cada o x e r-o i c r o
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começara no mês seguinte uo de encerramento do prazo

de entrega da declaração de rendimentos(Lei n e 4.154/62,art.3l).
§.12 _ O imposto devido em face da declaração de ren_
dimentos deverá ser pago de uma só vez, quando inferior (Lei n2
4.154/62, art. Jl,

§ único):

a) a Cr$ 160,00 (cento e sessenta cruzeiros), no caso
de pessoas f{sicas;
b) a Cr$ 660,00 (seiscentos e sessenta cruzeiros), no
caso de pessoas jurfdicas.

§ 22 _ O imposto devido pelas pessoas f{sicas, que

t~

nham apresentado declaração de rendimentos tempestivamente, poderá ser parcelado, a critério da administração, em até 12 (doze) quotas mensais e sucessivas, nunca inferiores à metade
do parágrafo anterior,

da

importância indicada na alfnea

a

cendo-se a primeira quota em JO

(trinta) dias após o recebimen-

to da notificação e as quotas restantes com intervalos
(trinta) dias, a contar do vencimento da primeira

vende

30

(Decreto-lei

n2 5.844/43, art. 93, Lei n2 4.506/64, art. 34, § 52

e Decreto-

lei n2 1.056/69, arts. 12 e J2).

§ 32 -

Quando o imposto for superior a Cr$ 660,OO(sei~

centos e sessenta cruzeiros), é permitido às

pessoas juridicas

o pagamento parcelado, dentro do respectivo exercicio financeiro, em quotas mensais, iguais e sucessivas, determinadas
autoridade lançadora, até o máximo de 8 (oito) quotas
inferiores à metade da importância indicada na alínea
(Lei n2 4.506/64, art.
§ 42

pela

e
nunca.
.2. do § 12

34, § 52).

_ ~ facultado ao contribuinte, depois de lançad~

pagar antecipadamente uma ou mais quotas,

ou a totalidade do

i~

posto (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 93, § 12).

§ 52 - O Ministro da Fazenda poderá

prorrogar,atende~

do à conveniência da política financeira governamental, por período não superior a 120 (cento e vinte) dias, o prazo de recolhimento do imposto [De c r-e t o j o L n2 1.056/69, art. 22).
Art. 421 _ As pessoas jurídicas que, no exercício anc

terior,

tiverem pago o imposto de que trata o artigo 226 em mo!!

tante igualou superior a Cr$ 44.500,00 (quarenta e quatro

mil

e quinhentos cruzeiros), são obrigadas a pagar o referido impo~

484

ATOS

DO

PODER EXECUTP-O

to em 12 (doze) prestações mensais no curso do exercício finan_

ceiro em que for devido (Decreto-lei n~ 62/66, art. 19).

§ Ls - As pessoas jurídicas que levantarem balanço até
30 de setembro do ano-base, obrigadas a apresentar declaração de

rendimentos até o último dia útil de janeiro, pagarão,
da apresentação da declaração,

no

ato

importância correspondente a 1/12

(um doze avos) do· imposto devido de acordo com a declaração,

e

o restante em 11 (onze) prestações de igual valor, com vencime~
to até o dia 20 (vinte) de cada um dos meses subseqüentes,
servado o disposto no § 32 do artigo 420 (Decreto-lei n2

ob-

62/66,

art. 19, § 1 2).

§ 2º _ As pe-ssoas jurídicas que. nos -termos da legislação vigente. devem apresentar declaração de rendimentos nos m!,
ses de fevereiro a maio do exercício financeiro.recolherão, até
o dia 20 (vinte) de cada um dos meses que antecederem o da apr~
sentação da declaração de rendimentos, parcelas de

antecipação

do imposto a ser lançado (Decreto_lei n2 62/66, art. 19, § 22).

§ 32 - No ato da apresentação da declaração, a pesso
jurídica pagará a parcela do saldo do imposto a recolher corre~
pondente ao mês da apresentação da declaração,e as parcelas re~
tantes se vencerão no dia 20 (vinte) de cada um dos meses

subs~

qHentes (Decreto_lei n2 62/66, art. 19, § 79).

§ 42 _ As parcelas mensais de antecipação,aludidas no
§ 22 deste artigo,

serão

determinadas como percentagens da r~

ceita bruta registrada pela pessoa jurídica no período-base
exercício financeiro em que o imposto for devido
n2

do

(Decreto_lei

352/68, art. 82).

§ 52 _ A parcela mensal de antecipação a que se refe_
re o parágrafo anterior (duodécimo) corresponderá a 1/12 (um

d~

ze avos) do produto do imposto devido no exercício anterior pela receita bruta do período_base do exercício corrente, dividi_
do pela receita bruta do período-base do exercício anterior
ereto-lei n2 62/66, art. 19, § 42).

(D~

§ 62 _ As pessoas jurídicas, cuja atividade inclua oe outras legalmente ~
quiparadas, isentas do imposto, para fins do cálculo acima,pod~

perações de exportação de manufaturados

rão abater da receita bruta de cada pe r-f odo.cba ae
operações objeto de isenção.

o

total das

ATOS

no
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§ 72 _ Os contribuintes sujeitos à incidência do

Lm-,

posto na fonte, em qualquer das modalidades legalmente previstas
como antecipação. podem abater da importância do duodécimo o mo.!!,
tante daquele tributo retido na fonte durante o p e r-f o do c.ba a e , di
vidido pelo número de meses do exercício financeiro que anteceder ao mês do vencimento do prazo da entrega da declaração.

§ 82 _

~

facultado à pessoa jurídica recolher a

parc~

la mensal de antecipação a que se refere o § 52 calculada à ra_
zão de 1/12 (um doze avos) do imposto a pagar no exercício.
par~

§ 92 - Do valor referido no
§ 52
ou
no
grafo anterior. poderão ser feitas as seguintes deduções:

a) 1/12 (um doze avos) das quantias doadas à Fundação
MDBRAL no anoc ba s e ,desde que compreendidas entre os 1imi tes de 1%
(um por cento) a 2% (dois por cento) do imposto devido no exercício anterior;
b) 1/12 (um doze a~os) das aplicações

efetuadas

nos

termos do artigo 287. limitadas aos seguintes percentuais:
I _ ano_base de 1974 _ 22.5% (vinte e dois e meio por
cento) ;
11 _ ano-base de 1975 _ 20% (vinte por cento);
111 _ ano_base de 1976

17.5% (dezessete e

meio

por

cento);
IV _ ano-base de 1977 - 15% (quinze por cento);
v _ ano_base de 1978 e seguintes - 12.5% (doze e meio
por cento).

Art. 422 _ No caso de falência,

considerar_se_ão ven_

cidos todos os prazos, providenciando-se imediatamente a cobra.!!,
ça judicial da dívida (Decreto_lei n2 5.844/4J, art. 94).
Parágrafo único _ são também considerados vencidos

t~

dos os prazos para pagamento, nos casos de transferência de re_
e Ld énc La para o exterior de que trata o artigo iJ (Lei n s ').470/
58, art. 17, § 2'?).
Art. 423 - Quando houver suplemento de imposto,
der-se-á à cobrança do débito de uma 56 vez
5.844/43. art. 9J. § 2'?, e Lei n'? 154/47, art.

proc~

(Decreto-lei

n'?
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§ 19 _ Na hip6tese de lançamento

~

africio,

pag~

o

menta do imposto também será efetuado em sua totalidade, com os

acréscimos cabíveis (Lei

n~

2.354/54, art. 27).

§ 2º _ Nos cesos de entrega da declaração de rendimeu
tos fora dos prazos estabelecidos de acordo com os arti&os 376,

378, J81,
só vez,
la

382, J8J e J85.

o imposto deverá ser recolhido de uma

em sua totalidade,

(dez) dias,

sempre que o prazo for

excedido

de

sem prejuízo das penalidades :fiscais (Lei n s /1.50«

6LJ,'art. J4, § 7º).
Art. 424 - Ressalvados os casos especiais,

previstos

em lei, quando a importância do tributo for exigível parceladamente,

vencida uma prestação e não paga até o vencimento da pre~

tação seguinte,

considerar_se_á vencida a dívida global,

sujei_

tando_se o devedor às sanções legais (Lei nº 4.357/64, art.IO).
Art. 425 -

Os rendimentos e os bens dos menores só

ponderão pela parcela do imposto proporcional

à

re~

relação entre

seus rendimentos líquidos e o total da renda bruta declarada cog
juntamente com a de seus pais (Lei n s l'.506/64, art. 4º,

CAP1TULO

§ 3º).

VI

DO PAGAMENTO NO ATO DA ENTREGA E NA ANTECIPAÇÃO DAS QUOTAS
Art. ll26 _ O pagamento do imposto no ato
da declaração de rendimentos será efetuado em

da

sua

entrega

totalidade

(Lei nº 2.354/54, art. 27).
Parágrafo único _ O pagamento do imposto deverá ser
fetuado também em sua totalidade e.no ato tia entrega da

~

declar~

ção de rendimentos:
a) nos casos de extinção da pessoa jurídica

(Lei

nº

2.354/54, art. 27);
b) nos casos de transferência de residência para o e~
terior, de que trata o artigo 13

(Lei

nº 3.470/58, art. 17).

Art. 427 - Ao contribuinte, pessoa física, que, regularmente notificado, optar pelo pagamento integral do imposto,
antes de vencida a Lê (primeira) > quota do parcelamento, será c0.!2
cedido o desconto de 6% (seis por cento),

calculado sobre o im-

posto líquido a pagar (Decreto_lei nº 1.351/74, art. 5º).

ATOS
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Parágrafo único _ A concessão do desconto de que tra_
ta este artigo não se estenderá ao pagamento de qualquer
rença de imposto cobrada posteriormente, nem será

hipótese de entrega de ,declaração de rendimentos fora do
(Decr~to-1ei

dife-

admitida

na

prazo

n2 1.351/74, art. 52, § 12).

T1TULO II
DO CONTROLE DOS

SUJEITOS AO IMPOSTO

RE~DIMENTOS

CAP1TULO

I

DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. h28_ A fiscalização do imposto compete às repa!:,
tições encarregadas do lançamento e, especialmente, aos agentes
fiscais de tributos federais, mediante ação fiscal direta, no d,2
micílio dos contribuintes (Lei n2

2.354/54. art. 7~, 1).
re~

§ 12 _ A ação fiscal direta, externa e permanente,

lizar-se-á pelo comparecimento do agente fiscal no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de
seus deveres fiscais, bem como para verificar e exatidão dos re!!;
dimentos sujeitos à incidência do imposto, lavrando, quando for
o caso, o competente termo (Lei n2

2.354/54, art. 72, 2).

§ 22 _ A ação fiscal direta, externa e permanente,

e~

tender-se_á às operações realizadas pelos contribuintes,pessoas
físicas ou jurídicas, no próprio ano em que se efetuar a fiscalização (Lei nv

J' ) .

h.357/64, art. 24,.e Decreto-lei n2 433/69. art

Art. 429 - Todas as pessoas físicas ou jurídicas, CO!!;

tribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações
esclarecimentos exigidos pelos agentes fiscais de
derais no exercíci? de suas funções,

tributos

e os
f~

sendo as declarações toma_

das por termo e assinadas pelo declarante (Lei n2 2.354/54, art.

7', J).
Art. 4)0 - O disposto nos artigos 17 e 18 do C6digo C,2
mercial não terá aplicação para os efeitos de

exame

e documentos necessários à apuração da veracidade
çoes, balanços e documentos apresentados,

das

de livros
declara

e das informações pre!!.

tadas às repartições da Secretaria da Receita Federal (Decreto _
_ lei n s 5.844/43, art. 140, § 12, Lei n v 2.354/54, art. 72,

4,
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Lei nº 4.154/62, art. 7º. e Lei nº 4.595/64, art. 38,

5'

e 6<.».
Art.

4J1 _ Os agentes fiscais de tributos federais pr2..

cederão ao exame dos livros e documentos de

contabilidade

dos

contribuintes e realizarão as diligências e lnvestlgaçõeS neces
sárias para apurar a

exatidão das declarações,balanços'e docu_

mentos apresentados,

e das informações prestadas,

e verificar o

cumprimento das obrigações fiscais (Lei n c 2.354/54, art'.7º,4).

§ 1 e - Iniciada a perícia contábil nos termos deste aE
tigo, os agentes

f'lSC81S

f'lcam ohrlgados a fazer, dentro do pra

20 de 10 (dez) dias, a necessária comunicação à

repartição a que

estiverem jurisdicionados (Lei n!! 2.354/54, art. 7º. 4, § 1'.').

§ 2'.' - Em relação ao mesmo exercício,s6 é possível um
segundo exame, mediante ordem escrita do Superintendente, do

D~

legado ou do Inspetor da Receita Federal (Lei nº 2.354/54, art.

7º. /4, § 2!.', e Lei n e 3.470/58, art. 34).
Art. 432 - Sempre que apurarem infração
ções deste Regulamento,

das

dispOSl

Lrc j u s í.v e pela verificação de omissão de

valores na declaração de bens, os agentes fiscais
de
tributos
federais lavrarão o competente auto de infração. com observância do Decreto

n~

70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe so-

bre o Processo Administrativo Fiscal.
Art. 433 - O disposto no artigo 1+31 nao exclui a competência dos Superintendentes, Delegados e Inspetores da Recei_
ta Federal para determinarem, em cada caso, a reali~ação de ex~
me s de livros e documentos de contabilidade ou outras
cias, pelos agentes :fiscais de tributos federais
ne 5.844/43. art. 140, e Lei n s 3.470/58, art.

diligên-

(Decreto - lei

JlI).

Art. 434 _ A firma ou sociedade que, depois de
da a ação fiscal de acordo com os a rt.Lgoe /131 e 43:3,

inici~

apresentar

declaração ou requerer a retificação de rendimentos de sua
claração, não se eximirá, por isso, das penalidades

de-,

previstas

neste Regulamento, aplicando-se o mesmo procedimento a

todas as

pessoas físicas ou jurídicas quanto. aos rendimentos oriundos da
.rí.r-ma ou sociedade a que se r-o t'e r-Lr- aquela ação fiscal,
ve aos sujeitos ao regime de arrecadação nas f' on t.o s

inclua.:!:.

(Decreto-

lei n s 5.844/h3, art. 63, § 5!!, e Lei nv 2.3511/54, art. 7!!,/I).
Art. /135 - As repartições ou os agon t.o s t' i.s c a Ls de t r i
butos federais procederão às diligências necessárias à apuração
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de vacância de casas ou apartamentos, bem como dos

respectivos

preços de locação, podendo exigir, quer do locador, quer do 10ns
catário, a exibição dos contratos e recibos (Decreto _ lei
5.844/43. art. 139, e Lei nº 2.354/54, art. 7~).
Art. 436,· - Para controle da legitimidade das deduções
e abatimentos de juros pagos ou debitados, é assegurado às aut~
ridades da Secretaria da Receita Federal investigar a
dos respectivos empréstimos, inclusive a capacidade

natureza
econômica

e financeira do prestamista (Lei nl! 3.470/58, art. 41).
Art. 437 _ Serão punidos, com as penas previstas no

E~

tatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, os funcionários
da Secretaria da Receita Federal que, por ineficiência,

negli-

gência, omissão ou dolo, no exercício de suas funções, deixarem
de apurar devidamente as faltas ou fraudes cometidas pelos contribuintes em prejuízo da Fazenda Nacional (Lei
art. 71!,

nl!

2.354/54,

8).

§ lI! _ A aplicação das penas de que trata este artigo
terá lugar, também, quando o auto ou o laudo de exame for
do improcedente, em virtude de propositado abuso

de

julg~

autoridade

ou evidente erro grosseiro, praticado pelo agente fiscal ~ei ng
2.354/54, art. 7 Q , 8, § único).

§ 21! - O servidor que, de má fé ou sem suficientes el2,
mentos de comprovação, promover lançamentos de imposto indevido,
será passível de demissão, sem prejuízo da responsabilidade cri
minaI (Lei nl! 4.069/62, art. 52, e Lei nl! 4.862/65, art. 50).

§ 31! - A falta de autuação de contribuinte incurso em
infração às disposições deste Regulamento configurará a prática
do ilícito de lesão aos cofres públicos, pelo agente fiscal

de

tributos federais responsável (Decreto-lei nl! 1.024/69,art.91!).
Art. 438 - Os que desacatarem, por qualquer

maneira,

os agentes fiscais de tributos federais no exercício de suas f'Ll!!:.
ções, e os que, por qualquer meio, impedirem a fiscalização,

s~

fun~ionário

o-

rão punidos na forma do C6digo Penal, lavrando o

fendido o competente auto que, acompanhado do rol das
nhas, será remetido ao Procurador da República pela
competente (Lei nl! 2.354/54, art. 71!,

testemurepartição

5).

§ 12 _ Considera-se como embaraço à fiscalização a
gativa não justificada da exibição de livros auxiliares de

n~

es-
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crituração, tais como o Razão, o Contas-Correntes e outros
g í.s t r-o s

re-

específicos pertinentes ao ramo de negócio da empresa.

§ 22 - No caso de desacato, o funcionário poderá 5011
citar o auxílio das autoridades policiais para as

providências

legais (Lei nº 2.354/54, art. 72. 5. § único).

CAP1TULO 11

DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELAS FONTES E DOS CRGÃOS AUXILIARES

DA ADMINISTRAÇÃO DO IMPOSTO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES

GERAIS

Art. 439 - Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou nao, poderá eximir_se de fornecer, nos prazos

marca_

dos, as informações ou esclarecimentos solicitados'pelas repartições da Secretaria da Receita Federal [De cr-e t.o Le L ne
c

5.844/

43. art. 123, e Lei nº 5.172/66, art. 197).
§ 12 - Se as exigências não forem atendidas, a autori
dacte fiscal competente cientificará desde logo o infrator da mul
ta que lhe foi imposta, fixando novo prazo para o cumprimento da
exigência (Decreto_lei n2

5.844/4), art.

12),

§ 12).

§ 22 _ Se as exigências forem novamehte desatendidas,
o infrator ficará sujeito à penalidade máxima, além de outras m,2,
didas legais

(Decreto-lei n2

5.844/4), art.

12),

§ 22).

§ 32 - Na hipótese prevista no parágrafo anterior,
autoridade fiscal competente designará funcionário
a

informação de que carecer (Decreto-lei n2

para

a

colher

5.844/4), art.

12),

§ J').
.Art.

440 - Até o último dia útil de abril,

declarações de rendimentos, as pessoas físicas

e

ou

com

as

jurídicas são

obrigadas a enviar às repartições da Secretaria da Receita Fed~
ral informações sobre os rendimentos que pagaram
no ano anterior,

ou

creditaram

por si ou como representantes de terceiros,

indicação da natureza das r-e s pe c t ã.vn s

importâncias e

dos

com

nomes

e endereços das pessoas qUe os receberam (Decreto_lei n2 5.844/
4), art.

108).

§ 12 _ Deverão ser informados, de acordo com este artigo, os ordenados,

gratificações, bonificações, interesses,

c~
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juros, dividendos, lucros. ~

luguéis e quaisquer outros rendimentos (Decreto-lei n s 5.844/43,
art. 108, § I!!).

§ 2!! - A informação deverá abranger as importâncias em
dinheiro pagas para custeio de viagem e estada, no exercício da
profissão. bem como as quotas para constituição de fundos de b~
neficência (Decreto-lei n!! 5.844/43, art. 108. § 2!!).
a1~

§ 3!! - Salvo quanto a juros, dividendos. lucros e

guéis, não serão prestadas informações sobre rendimentos pagos,
quando as respectivas importâncias nãó excederem. anualmente, o
valor do limite de isenção de que trata o artigo I!!,

desde que

as pessoas que os tiVerem recebido não tenham percebido rendimentos de outras fontes (Lei n!! 2.354/54, art. 31,

Lei

e

4.154/62, art. 2!!).

§ 4!! - Ignorando o informante se houve

pagamento por

outras fontes, deve prestar informações dos rendimentos que pagou (Decreto-lei n!! 5.844/43, art. 108, § 4!!).

§ 5!! - Quando os rendimentos se referirem a
tes ou domiciliados no exterior. o informante

residen-

mencionará

essa

circunstância, indicando o nome e endereço do procurador a quem
foram pagos (Decreto-lei n!! 5.844/43, art. 108, § 5!!).

§ 6!! - Havendo dúvida sobre quaisquer informações
tadas. ou quando estas forem incompletas, a repartição

pre~

poderá

mandar verificar sua veracidade na escrita dos informantes,
ou
exigir os esclarecimentos necessários (Decreto_lei n!! 5.844/43,
art. 108, § 6!!).
Art. 441 _ As informações de que trata o artigo anterior serão prestadas em formulário adequado e deverão ser entr~
gues às repartições, por intermédio dos empregadores, quando

o

empregado, informante, não estiver obrigado a apresentar dec1ac-açâo ,
Art. 442 - As pessoas físicas e jurídicas, as r~parti
ções públicas federais, estaduais e municipais, e os órgãos autárquicos e

para~statais

que pagarem ou creditarem

especificados neste Regulamento deverão fornecer

ao

rendimentos
beneficiá-

rio, até o dia 3i de janeiro, documento comprobatório de rendimentos referentes ao ano anterior (Lei n!! 4.154/62, art. 13).
Art. 4h3 _ O beneficiário dos rendimentos de que trata o artigo anterior é obrigado a instruir sua

declaração

com
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o documento ali mencionado (Lei n2 4.154/62, art. 13. §12).

Art. 444 - As pessoas físicas e jurídicas

beneficia-

das com o recebimento de contribuições, doações, prêmios e bolsas, dedutíveis do lucro bruto ou da renda bruta dos

contribui~

tes, ficam obrigadas a provar às autoridades fiscais, quando e-

xigido, a efetiva aplicação dos recursos nos fins a que se destin~ram

(Lei n2 4.154/62, art. 25).

SEÇÃO

11

DAS REPARTIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, E DAS

ENTIDADES AUTÁRQUICAS, PARAESTATAIS E DE ECONOMIA MISTA
Art. 445 -

são

obrigados a auxiliar

a

fiscalização,

prestando informações e esclarecimentos que lhes forem solicit~

dos. cumprindo ou fazendo cumprir as disposições

deste

Regula-

mento e permitindo aos agentes fiscais de tributos federais co.
lhe r quaisquer elementos necessários à repartição, todos os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, bem
como as entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista
(Decreto-lei ns 5.844/43, art. 125, e Lei n s 2.354/54, art. 7º).
Art. 446 - As autoridades superiores do Exército,
Marinha, da Aeronáutica e das Polícias, bem como
ou chefes de repartições federais, estaduais

e

os

da

diretores

municipais e de

departamentos ou en t Ldade s autárquicas, paraestatais

ou

de ou-

tros órgãos a estes assemelhados por ato do Governo,deverãopre~
tar informações sobre os rendimentos pagos

a

seus subordinados

e a terceiros (Decreto-lei nQ 5.844/43, art. 109).
Art. 447 - As repartições federais, estaduais e municipais, as entidades autárquicas, paraestatais e de economia

mi~

ta não pagarão vencimentos, depois de 30 (trinta) de abril, aos
f'unc í.orrãr-Loa e militares, ativos e inativos, que tenham recebido no ano anterior, rendimentos superiores ao limite de isenção
de que trata o artigo La , sem que estes exibam o recibo

de

en-

trega da declaração de rendimentos (Lei nQ l.474/5l,art.1 Q ,

j).

Art. 448 - As repartições federais, estaduais e muni_
cipais que pagarem juros de títulos nominativos da dívida públi
ca deverão comunicar, até 30 de abril, as transferências de títulos ocorridas no ano anterior (Decreto-lei

114) .

ns

5.844/43, art.
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Art. 449 - Os órgãos da Secretaria da Receita Federal
e os órgãos correspondentes dos Estados ,dos Municípios, dos Te::::.
ritórios e do Distrito Federal permutarão entre si, mediante co.!!,
vênia ou pela forma que for estabelecida, as

informações

fis-

cais de interesse recíproco, bem como aquelas que possam implicar em alteração no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)

(Lei

n2 5.172/66, art. 199).
SEÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS

111

BANC~RIOS,

DAS CAIXAS ECONÔMICAS E

DEMAIS INSTITUIÇÔES FINANCEIRAS

Art. 450 _ O Banco do Brasil S.A. e demais estabeleci
mentos bancários, inclusive as Caixas Econômicas, deverão prestar informações de todos os juros superiores a Cr$ 130,00 (cen~
to e trinta cruzeiros) pagos ou creditado; a

particulares, com

indicação dos nomes e endereços das pessoas a

que

pertencerem

(Lei n2 3.470/58, art. 25, e Lei n2 4.506/64, art. 32).
Parágrafo único - As informações de

juros inferiores

a essa quantia, bem como sobre os das contas-correntes

relati-

vas ao comércio, serão prestadas quando exigidas pela autoridade lançadora (Decreto_lei n2 5.844/43, art. 110, § único).
Art. 451 _ Os estabelecimentos bancários , inclusive as
Caixas Econômicas, não poderão eximir-se de fornecer à fiscalização, em cada caso especificado em despacho da autoridade competente da Secretaria da Receita Federal, cópias das contas-coE
rentes de seus depositantes e de outras pessoas que tenham
ções com tais estabelecimentos, nem de prestar

informações

rel~

ou

quaisquer esclarecimentos solicitados (Lei n2 4.l54/62,art. 72,
e Lei n2 4.595/64, art. 38, §§ 5º e 62).
Art. 452 _ A Caixa Econômica Federal

ru

outros

estab~

lecimentos de cz-éd í.bo de cujo capital ;9-0;;::'2.:" participe a União,
Estado ou Município, não poderão

a~eita~,

em garantia de

empré~

timos, bens de qualquer espécie, por valores superiores aos

co~

signados na declaração de bens (Lei n s 4.069/62, art. 51,§2º).
Art. 453 - Para efeito do disposto no artigo anterior,
como integrante do valor do bem, admitir_se_á a

correspondente

correção monetária do custo de aquisição, calculada em função
dos índices anualmente aprovados para o reajustaménto do ativo
imobilizado das empresas.
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SEÇÃO

IV

DOS NOTARIOS pUBLICaS E OFICIAIS DE REGISTRO

Art. 454 - Os tabeliães, escrivães, distribuidores,
ficiais de Registro de Imóveis, Títulos e

Documentos,

o-

contado-

res e part~dores facilitarão aos agentes fiscais de tributos federais o exame e verificação das escrituras, autos

e livros-

de

registro em cartórios (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 128).

Art. 455 - Os Cart6rios de Notas ficam obrigados a fae quaisquer documen-

zer comunicação dos contrat~s, escrituras

tos perante eles celebrados, que envolvam transações de qualquer
espécie ou

natureza~

com o valor, pagamento ou promessa de paga-

mento superior a Cr$ 300.600,00 (trezentos mil e seiscentos cruzeiros) (Decreto-lei n2

427/69, art. 5º).

§ 1º _ Nos casos de contrato de mútuo de qualquer natureza,

com ou sem garantia hipotecária, a

comunicação será obri

gat6ria quando o valor da transação for superior a Cr$ 50.100,00
(cinqüenta mil e cem cruzeiros) (Decreto-lei nº 427/69, art. 5º,

§

1').
§ 2º - A comunicação a que se refere este artigo

será

feita no prazo de 15 (quinze) dias da-data da lavratura dos
cumentos ou contratos, mediante formulário aprovado pela

do-

Secret~

ria da Receita Federal (Decreto-lei nº 427/69, art. 5º, § 2º).
Art. 456 - Os escrivães dos Cart6rios

da Justiça

do

Distrito Federal, dos Estados e dos Territ6rios são obrigados

a

informar, no prazo de )0 (trinta) dias, contados da data da sentença homologat6ria, as importâncias correspondentes aos honor~
rios, vintenas ou comissões pagas aos advogados, médicos,

test~

menteiros, síndicos, liquidatários e avaliadores (Decreto_lei nº

5.844/4), art. 117).
Art. 457 - Os oficiais de Registro de Im6veis e de Ri
poteca Marítima são obrigados a remeter, dentro de )0 (trinta)
dias,contados da data de registro, averbação ou transcrição

do

título, as informações relativas à transmissão de imóveis e aos
contratos que indiquem despesa ou receita em dinheiro, passagem
de capital de um patrimônio a outro, ou, ainda,

que

mencionem

uma capitalização de j~ros (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 118).
Art. 458 _ Os tabeliães de notas, bem oomco s of-iciais
de Registro de Títulos e Documentos são obrigados a remeter, deE,
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r~

tro de JO (trinta) dias, contados da datá de lavratura ou de

gistro, as informações relativas aos contratos de arrendamento,
locação, sublocação, carta de fiança,

locação ou empreitada

de

serviços, abertura de crfidito em conta-corrente, penhor agrícola ou mercantil, caução, contratos de parceria e estatutos

das

sociedades civis [De c r-e tio Le L n e 5.,8h4/43, arts. 119 e 120).
c

Art. 459 _ Pelos oficiais dos cart6rios

competentes,

no prazo de JO (trinta) dias, contados da data do registro, serão também enviadas comunicações sobre aumento de dívida ou
gue1, cessão ou

-t r-.... :il3ferência,

al~

quitação total ou amortização de

dividas, rescisão e prorrogação de prazos de todos os empréstimos ou contratos (Decreto-lei nQ 5.844/4J, art. 121).
Parágrafo único - As informações a que se referem este artigo e os 455 a 458 serão prestadas aos 6rgãos locais da
cretaria da Receita

S~

Fed~ral.

SEÇÃO

V

DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Art. 460 _ O Instituto Nacional da Propriedade Industrial deverá fornecer informações sobre os registros
tes de invenção e de marcas de indústria

de

pa t.en-,

ou de comércio (Decre

to-lei n v 5.844/4J,art.113, e Lei n v 5.61.J8/70, art. 7º e § único).
SEÇÃO VI
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO

coneacro E JUNTAS COMERCIAIS
Art. 461 - O Departamento Nacional de Registro do Comércio e as Juntas Comerciais, ou as repartições

e

que as substituírem, deverão enviar, aos

6"-~,~i)OS

t.a r-Le da Receita Federal, no prazo «e ,;:'

~~l'i!l"~a)

dos da data do registro, c6pia

do~

rentes aos contratos, alterações

coc~mentos

e

d.í.s t.r-a t

os

autoridades

locais do. Secr!:,
dias,

c o n ca-.

registrados,

ref~

(Decreto_lei n v

5.844/43, art. 112).
SEÇÃO VII
DAS EOLSAS DE VALORES E DAS EMPRESAS CORRETORAS
Art. 462 _ As Bolsas de Valores são obrigadas a prestar às repartições da Secretaria da Receita Federal e à fiscali
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zação do tributo as in~ormações sobre quaisquer operações prati
cadas por seu

inter~édio,

bem como sobre as corretagens percebi

das pelas empresas corretoras;
Art. 463 - As empresas Gorretoras de valores

deverão
fi~

prestar às repartições da Secretaria da Receita Federal e à

calização do tributo todas as informações relativas às operações

realizadas por seu intermédio (Lei nº 3.47Õ/58, art. 87).
SEÇÃO VIrI

DAS CAIXAS, ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SINDICAIS

Art. 464 - são Qbrigadas" a prestar

informações,

nos

termos do artigo 440, as caixas, associações e organizações siE
clicais de empregados e empregadores que interfiram no pagamento
da remuneração a que se refere a alínea .2. do inciso II do

§

Ls

dó artigo 3'1 (Lei ne 3.807/60, art. 4!l,c, e Lein!l 4.357/64, art.
16, § único).
SEÇÃO IX
DOS INTERMEDIÁRIOS DE OPERAÇÕES MOBILIÁRIAS
Art. 465 - são obrigadas

a

prestar informações, nos

termos do artigo 440, as pessoas que, habitualmente, se
garem de receber juros, exceto de dívidas públicas,

encarr~

de comprar

e vender cambiais e valores da Bolsa, por conta de outros;

qua~

to às operações efetuadas em nome de seus clientes (Decreto-lei
n!l 5.844/43, art. 111).

SEÇÃO

X

DAS COMPANHIAS DE SEGUROS
Art. 466 - sã~ obrigadas

a

prestar informações, nos

termos do artigo 440, as companhias de seguros, qualquer que

s~

ja a forma .de constituição, sobre o pagamento de pensões a seus
contribuintes (Decreto-lei n!l 5.844/43, art. 111).

SEÇÃO XI
DAS EMPRESAS DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
Art. 467 _ são obrigadas a prestar

informações,

nos

termos do artigo 440, as empresas de administração predial, SQ-
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bre os aluguéis recebidos por conta de seus clientes, com indicação de nome e endereço dos mesmos e das importâncias

discrim~

nadas por prédio (Decreto-lei ns 5.844/43. art •. 111).

SEÇÃO XII
DAS ENTIDADES PAGADORAS DE DIREITOS AUTORAIS

Art. 468,- São obrigadas a prestar
termos do artigo 440, as empresas, sociedades

informações,
ou

nos

associações,

sobre os rendimentos que pagarem a título de direitos autorais,
com. indicação das importâncias e dos nomes e endereços das pessoas que os receberem (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 111).

SEÇÃO XIII
DAS EMPRESAS QUE EXPLORAM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
ilum~

Art. 469 - As empresas que exploram serviços de

nação são obrigadas a prestar as informações que lhes forem soli
citadas, quanto ao período de fornecimento de luz e ao nome e e!!,
dereço dos consumidores (Decreto-lei n2 5.844/43. art. 129).

SEÇÃO

XIV

DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA
Art. ,470 - O Instituto Nacional de Colonização e

Re-

forma Agrária fornecerá às repartições da Secretaria da Receita
Federal a relação dos contribuintes do Imposto Territorial

Ru-

ral, com os respectivos valores tributados (Lei na 4.504/64, art.
53, e Decreto-lei n2 1.110/70. arts. 12 e 22).
CAP!TULO

111

DA PRÓVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO
Art. 471 - A prova de quitação do imposto será

feita

com certidão da repartição competente (Decreto-lei n2 5.844/43,
art. 135).

§ 12 _ Nos atos em que for e x í.g-í.da apresentação de ceE..
tidão, será obrigatória a averbação do número e da data em

que
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foi passada e da repartição que a forneceu (Decreto-lei n a 5.844/

4). art. 135, §

12).

§ 22 _ Para efeito deste artigo, as
numeradas seguidamente, em cada ano, recebendo,
a

indicação do ano em que foram passadas

certidões
após

o

serão
número,

(Decreto-lei n v 5.8 Lf4/

4). art. 135. § 22).
§

Jº -

A certidão de que trata este artigo só produzi

rá efeito no ano em que tiver sido passada,

tr~

salvo quando se

tar de contribuintes q ue se retiram em caráter definitivo do te!:,

ritório nacional, caso em que esse documento somente terá validade até 60 (sessenta) dias da data de sua emissão (Decreto-lei
n s 5.84[1/4). art. 135, e Lei ns 3.470/58, art. 17, § H).

§ 42 _ A certidão terá, em qualquer caso, validade

p~

lo prazo de 60 (sessenta) dias, quando sua expedição se verificar no mês de dezembro.
Art. ll-72 - E: obrigatória a prova de quitação do a.mpo s
to em todos os contratos com a administração pública federal, e§:
tadual ou municipal (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 131).
Art. 473 - Nenhum passaporte será concedido ou visado,
sem que o Ln t.e r-e s s a'd o prove estar quite com o imposto ou ter efetuado o depósito da importância em litígio, na repartição arrecadadora competente, ou, ainda, oferecido bens à penhora

na

esfera judiciária (Decreto-lei n s .?G844/43, art. 134).

§ lº - RessaLvados os casos previstos nos §§ 2º

e

3º

deste artigo, havendo imposto ou multa lançados, se não estiverem vencidos os prazos de pagamento, impugnação ou recurso,pod~
rá ser fornecida prova de quitaçãoo

§ 2º - Nos casos de que trata o artigo 13, será permitido o dep6sito em dinheiro, relativamente à parte do imposto ou
multa objeto de litígio, para os fins previstos neste artigo(Lei
nº 3.470/5~, art. 17, § 2º).

§ Jº - Fica o Ministro da Fazenda autorizado a dispensar, de acordo com a conveniência dos serviços, a prova de quitação de que trata este artigo, na hip6tese de viagem

em cará-

ter temporário (Decreto-lei nº 401/68, art. 27, I).
Art. 474 - Não será distribuído requerimento

de

con-

cordata preventiva ou liquidação judicial de sociedade,sem a pr.2.
va negativa de executivo fiscal proposto pela Fazenda Pública ,
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fornecida pelo competente oficio distribuidor (Decreto-lei

nº

858/69, art. 3º).
Parágrafo único - Terá efeito de certidão negativa

a-

quela que, embora acuse executivo fiscal proposto, vier acompanhada de prova da existência de penhora aceita mediante

certi-

dão expedida pelo cartório ou secretaria do Juizo respectivo(D~
ereto-lei nº 858/69, art. 3º, § único).
Art. 475 - Não será concedida concordata nem declarada
a extinção das obrigações do falido sem que o requerente

faça

prova de quitação do imposto (Lei nº 5.172/66, art. 191).
partilha

Art. 476 - Nenhuma sentença de julgamento de
ou adjudicação será proferida sem prova da quitação do

imposto

devido (Lei nº 5.172/66, art. 192).
§ lº - Para efeito do disposto neste artigo,

o

juiz

débito

do

solicitará
imposto

informação
em

nome

do

sobre
~

a

existência

cujus ou do

de

espólio,

remetendo

uma relação discriminativa dos bens constitutivos do monte (De_
ereto-lei nº 5.844/43, art. 127, § lº).
§ 2º _ No ofício em que solicitar informações,além de
relacionar os bens constitutivos do monte com os respectivos
lares, o Juízo fornecerá indicações que

v~

identifiquem o de. cu,jus

ou o espólio, bem como o estado civil do falecido, acrescido do
nome do outro cônjuge, quando se tratar de mulher casada ou

vi~

va, profissão, nome do inventariante e do advogado, com os respectivos endereços, bem como a data do falecimento.
§ 3º - Na hipótese de o de cujus possuir nome pr6prio
de uso habitual que possibilite confusão com pessoas homônimas,
o juiz oficiante deverá fornecer,

igualmente,

outros

elementos

de identificação, tais como nacionalidade, data do nascimento e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
§ 4º _ Qualquer outra inclusão de bens no monte deverá ser comunicada à repartição fiscal competente, na forma pre_
ceituada neste artigo (Decreto_lei n s 5.844/43, art.127, § 2<:».
§ 5º - Essas providências são extensivas

aos

proces-

sos de sobrepartilha, extinção de quaisquer cláusulas testamen_
tárias e sub_rogação, quanto aos bens declarados ou

sobre

05

quais versar o feito (Decreto-lei n s 5.844/43, art. 127, §3º).
§ 6º _ A informação de que trata o § lº deste
será prestada dentro de 30 (trinta) dias, incorrendo

em

artigo
falta
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disciplinar, punível com a multa prevista na alínea

f do artigo

539, imposta pelo Secretário da Receita Federal, o chefe da repartição que, sem razão justificada, prestar

informação

desse prazo (Decreto-lei nº 5.844/4), art. 127. §

depois

4º).

Art. 477 _ O Departamento Nacional de Registro do Comércio e as Juntas Comerciais, ou repartições que suas vezes
zerem, não poderão arquivar distratos ou alterações

de

fi

contrs

tos de quaisquer sociedades, atas de Assembléias Gerais

de

52

ciedades por ações. nacionais ou estrangeiras, relativas a alt~
ração de estatutos, liquidação ou dissolução, bem como dar baixa da matrícula das firmas individuais, sem a prova de quitação
do imposto (Decreto-lei nº 9.407/46, art. lº).
Parágrafo único _ O disposto neste artigo não se apli
ca às alterações de contratos ou estatutos sociais e às atas de
Assembléias Gerais de acionistas, quando não importarem em modi
ficação do capital social ou da remuneração dos sócios ou diretores, bem como aOs instrumentos de elevação do capital de firmas e sociedades, promovida em conformidade com o artigo 3º

da

Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964 (Lei nº 4.862/65, art.JO).
Art. 478 - O Banco Central do Brasil não

autorizará

qualquer remessa de rendimento para fora do pais, sem

a

de pagamento do imposto (Decreto-lei nº 5.844/4J, art.

prova

125,

§

único, c, e Lei nº 4.595/64, art. 57, § único).
Ar~.

479 - Os leiloeiros não poderão .vender, mesmo em

hasta pública, estabelecimentos comerciais ou industriais.

sem

a prova de estar o vendedor quite com o imposto (Decreto-lei nº
5.844/43. art. 130).

CAP!TULO

IV

DO SIGILO FISCAL
Art. 480 - Todas as pessoas que tomarem parte nos seE
viços da Secretaria da Receita Federal são obrigadas
rigoroso

sigilo sobre a situação de riqueza dos

a

guardar

contribuintes

(Decreto-lei nº 5.844/43, art. 201).

§ 1º _ A obrigação de guardar reserva sobre a situação
de riqueza dos contribuintes se estende a todos os funcionários
do Ministério da Fazenda e demais servidores públicos que,

por
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(De-

dever de ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação
ereto-lei ns

5.844/1~3,

art. 201, § r.e }.

§ 22 _ E expressamente proibido revelar ou utilizar,
o conhecimento que os servidores adquirirem

para qualquer fim,

quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos contribuig
tes (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 201, § 22).
Art. 481 - Aquele que,

e~

serviço da Secretaria da

ceita Federal, revelar informações que tiver obtido

no

R~

cumpri-

mento do dever profissional ou no exercício de ofício ?u emprego, será responsabilizado como violador de segredo,

de

acordo

com a lei penal (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 202).
Art. 482 - Nenhuma informação poderá ser dada sobre a
situação fiscal e financeira dos contribuintes, sem que fique

r~

gistrado, em processo regular, que se trata de requisição feita
por magistrado, no interesse da Justiça, ou por chefes de

repa~

tições federais e Secretários da Fazenda nos Estados e no
trito Federal, no interesse da administração

3.470/58,

art.

pública

Dis-

(Lei

nQ'

54).

§ 12 _ As informações reqUisitadas pelos

Secretários

da Fazenda de Distrito Federal e dos Estados somente poderão
sar sobre a receita e

de~pesa

ve~

das firmas e sociedades, bem como

a respeito de propriedades imobiliárias (Lei nQ J.470/58,

art.

54, § único).

§ 22 _ O Secretário da Receita Federal expedirá as

in~

truções necessárias para o cumprimento do disposto neste artigo
e no an uar-Lôr- ,

T1TULO III
DOS LANÇAMENTOS EX OFFICIO
CAP1TULO I
DO LANÇAMENTO EX OFFICIO RELATIVO À
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 483 - O lançamento

~

officio será efetuado

qua~

do o contribuinte (Decreto-lei nQ 5.844/4J, art. 77):
a) não apresentar declaração de rendimentos;
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que
lhe for dirigido, recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
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c) fizer declaração inexata, considerando_se como tal
não só a que omitir rendimentos, como também a que contiver dedução de despesas não efetuadas ou abatimentos indevidos.
Parágrafo único - Aplicar_se_á o Lanç amc nt.o

officio

gj;

além dos casos enumerados, à inobservância do disposto nos arti
gos 285 e 286, depois de vencido o prazo de 30 (trinta) dias p~
ra a cobrança do imposto dispensado (Decreto-lei n s 157/67, art.

17. § J').
Art. 48 l f

-

O p.r-oc e e e o

de lançamento

..2E officio, res-

salvado o disposto no artigo 432, será iniciado por despacho ma!!
dando intimar o interessado para, no prazo de 20 (vinte)
prestar esclarecimentos, quando necessários, ou

dias,

para efetuar o

recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa

cabí-

vel, no prazo de 30 (trinta) dias (Lei nº 3.470/58, art. 19).

§ lº - As intimações a que se refere este

artigo

rão feitas pessoalmente, mediante declaração de ciente
50,

s~

noproc~

ou por meio de registrado postal com direito a aviso de re_

cepção (A.R.), ou, ainda, por edital publicado uma veZ
prensa, ou e r t xací o na repartição, quando impraticáveis

na
os

imdois

primeiros meios (Decreto_lei nº 5.844/43, art. 78, § 1º).

§ 2º - Se os esclarecimentos não forem

apresentados

para sua juntada ao processo, certificar-se-á nele a circunstâ!!
cia; quando feita a intimação mediante registrado postal,

jun-

tar-se-á o avisO de recepção (A.R.); quando por edital, mencio_
nar-se-á o nome do jornal em que foi publicado ou o lugar em que
esteve afixado (Decreto-lei n s 5.844/43, art. 78, § 2º).
Art. 485 _ Far-se-á o lançamento

~

(Decreto

officio

_lei nº 5.844/43, art. 79):
a) arbitrando os rendimentos mediante os elementos de
que se dispuser, nos casos de falta de declaração;
b) abandonando as parcelas que não tiverem sido escl~
recidas e fixando os rendimentos tributáveis de acordo com as i!!
formações de que se dispuser, quando os esclarecimentos
rem de ser prestados, forem recusados ou não forem

deixa-

satisfató_

rios;
c) computando as importâncias não declaradas, ou arbi
de
o
rendimento
tributável de acordo com os elementos
trando
que se dispuser, nos casos de declaração inexata.
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teses previstas neste artigo, poderá ser feito,

também,arbitra~

do-se os rendimentos com base na renda presumida, através da
tilização dos sinais exteriores de riqueza que evidenciem a

ure~

da auferida ou consumida pelo contribuinte (Lei n2 4.729/65,ar~

9') .
§ 22 - Os esclarecimentos prestados só poderão ser

i~

pugnados pelos lançadores, com elemento seguro de prova ou indi
cio veemente de falsidade ou inexatidão (Decreto-lei

nv

5.844/

43, art. 79, § 1').
§ 3 2 - Na hipótese de lançamento ~ officio

por fal-

ta de dec~aração de rendimentos, a não apresentação dos esclar~
cimentos dentro do prazo de que trata o artigo 484

acarretará,

para as pessoas jurídicas, a perda do direito de opção previsto
no artigo 145 (Lei n2 2.354/54, art. 26).
CAP:LTULü 11
DO PROCEDIMENTO

~

OPFIeIO. PARA

EXIG~NCIA

DO

IMPOSTO DEVIDO NA FONTE

Art. 486 _ Quando houver falta ou inexatidão de recolhimento do imposto devido na fonte,

será iniciada

a

ação

fi~

cal, para exigência do imposto, pela repartição competente, que
intimará a fonte ou o procurador a efetuar o imediato

recolhi-

mento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, ou a
prestar, no prazo de 20

(vinte) dias, os esclarecimentos que f~

rem necessários (Lei n s 2.862/56, art. 28, e Lei

ns

3.470/58,

art. 19).
T1TULQ IV
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

CAP1TULü

I

DOS MEIOS E FORMAS DE PAGAMENTO

Art.

1~87

_ O pagamento ou recolhimento do imposto e e-.

rá feito em dinheiro ou cheque, ressalvado p disposto no artigo
seguinte (Decreto-lei n2 5.844/lt3, art. 87).
Art. 488 _ Terão poder libcratório para o pagamento do
imposto:
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Reajust~veis

do Tesouro Nacional,

lo seu valor atualizado, após o de.curso de 30 (trinta)

p~

dias -de

seu prazo de resgate' (Lei n s 4.357/64, art. 12, § 42);
b ] as Letras do Tesouro Nacional, por seu valor de

re~

gate,.dez dias após o vencimento (Decreto-lei nº 1.07~/70, art.

3s ) ;
c) os créditos tributários excedentes do valor do im_
posto sobre produtos industrializados devido no mercado interno
pelas empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufatu_
rados (Decreto_lei n2 491/69, art. 12).
Art. 489 - O Ministro da Fazenda poderá, em casos ex_
oep c onaí.e , autorizar o pagamento do débito fiscal mediante a e!!,
â

trega de títulos cambiais, com aval idôneo, emitidas a favor do
Tesouro Nacional e endossáveis ao Banco do Brasil S.A.

(Decret~

lei n2 352/68, art. 12).

§ 12 _ As despesas relativas à formalização do pagame!!,
to a que se refere este artigo incumbirão ao devedor.

§ 2º _ Os créditos do Tesouro Nacional, representados
por títulos cambiais entregues na forma deste artigo, gozarão de
todos os privilégios referentes à dívida ativa da Fazenda Públi
ca.

Art. 490 - Os depósitos em moeda corrente

realizados

facultativamente na fase administrativa do processo fiscal, qua!!,
do não forem devolvidos no prazo máximo de 60 (sessenta)

dias,

contados da data da decisão final que houver reconhecido

a im_

procedência total ou parcial da exigência fiscal

sujei

ficarão

tos a permanente correção monetária, a partir do vencimento

do

prazo citado, até a data de sua devolução, podendo, todavia, ser
utilizados pelo depositante, como compensação no pagamento

de

tributos federais (Lei n s 4.357/64, art. 7º, § 52, e Decreto-lei
n2 822/69, art. 12).
Parágrafo único - Os depósitos judiciais, em dinheiro,
relativos a executivos fiscais, ações anulatórias de débitos

fi~

cais e mandados de segurança, ficarão sujeitos a correção mone_
tária, a contar do primeiro dia do segundo trimestre civil posterior à data do depósito, ressalvadas as disposições legais que
fixem momento anterior para essa correção [De c r-e t.oc Le
art. 16).

ã

n s 759/69,
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Art. 491 _ Os dep6si tos mencionados no artigo anterior
serão ~eitos na Caixa Econômica Federal.
Art. 492 _

~

m~

permitida a quitação do débito fiscal

diante recibo por processo mecânico, desde que fiquem assegurados, pela autenticação do documento, os requisitos essenciais à
~ixação

de responsabilidades.
Art. 493 -, O doctim;ento de arrecadação _obedecerá ao m2,

d e Lo aprovado pela Secretaria da Re c ei, ta Federal e sua utilização pelo con t r-Lbuí.n't e , procurador ou fonte pagadora, far-se-á de
.acordo com instruções

especí~icas.

Art. 494 _ Nos documentos de arrecadação, o contribui!!,
te, ou a fonte pagadora, indicará O c6digo do tributo, o número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF),

ou no'Cada~

tro Geral de Contribuintes (CGC), conforme o caso, a Lém de
tros elementos qualificativos ou

ou-

in~ormativos.

Art. 495 - Quando se tratar de contribuinte residente
ou domiciliado no exterior, eer-â Lrrd Lc aclo
ção do procurador ou da

o

número de Ln s c r-ã

c-,

~onte.

Art. 496 - Os dep6sitos a que se referem o artigo 490
e seu

parágra~o

serão efetuados mediante preenchimento de mode-

lo adotado pela Secretaria da Receita

Feder~l.

CAP!TULO 11
DO LUGAR DO PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO

Art •. 497 - O pagamento ou recolhimento do imposto pelas pessoas jurídicas será feito a qualquer estabelecimento ba!!,
cário autorizado a receber

re~eitas

micílio fiscal do contribuinte ou

federais, localizado no do-

re~ponsável.

§ lº - Inexistindo, no domicílio fiscal do contribui~
te, estabelecimento bancário .autorizado, o ,pagamento ou recolhi.
mento será

~eito

em estabelecimento bancário autorizado existe!!.

te na área de atuação do 6rgão da Secretaria da Receita Federal
a que estiver jurisdicionado.

§ 2º - Se na área de jurisdição de que trata o parágr~
autorizado, o
pagamento ou recolhimento do imposto será efetuado no pr6prio

~o

anterior não existir estabelecimento bancário
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o~

órgão da Secretaria da Receita Federal jurisdicionante, ou em
tra entidade que for por esta autorizada.

fi

Art. 498 - O recolhimento do imposto pelas pessoas
sicas poderá ser efetuado em qualquer estabelecimento
autorizado do País •.independentemente dos limites

e

bancário

de

domicílio

jurisdição fiscais.

Art. 499 _

:e

facultada ao contribuinte do imposto a oI?

çao do recolhimento através da via postal, desde que no Municí-

pio de seu domicílio não haja estabelecimento bancário

autoriz~

do ou 6rgão fazendário arrecadador.

§ 12 _ A importância a ser recolhida, acompanhada
documento de arrecadação, 'será postada sob registro
nas agências da EmpFesa Brasileira de Correios

e

do

especial?

Telégrafos

(ECT), a favor do Banco do Brasil S.A. da jurisdição fiscal

do

contribuinte.

§ 2º - Inexistindo agência do Banco do Brasil S.A. na
jurisdição fiscal do contribuinte, as

import~cias

serão

desti

n ada.e s

a) a outro estabelecimento bancário integrante do
tema de arrecadação de receitas

fed~rais;

si~

ou

b ] ao órgão da Se c r-e t a.r-da da ne ce ít.a Federal que juri~
dicionar 6

domic~lio

e~

fiscal do contribuinte, caso não exista

tabelecimento bancário autorizado.
Art. 500 ;... O estabelecimento bancário ou o órgão da
cretaria da

Re~eita

S~

Federal devolvera ao contribuinte, no mesmo

dia da efetivação do recolhimento, també~ pelo correio,

a

via

ou parte do documento de arrecadação que lhe pertencer, devidamente quitada.
Art. 501 - Os prazos para pagamento do imposto considerar-se-ão cumpridos na data do registro

das -Lmpor-t.ânc í.a s

po~

tadas, nos termos do artigo 499.
TITULO V

no

CR€DITO

FISCAL

CAPITULO I
DA COBRANÇA AMIGÁVEL
Art •. S02 - Na hip6tese de não ter o contribuinte
tisfeito o pagamento na data do vencimento da obrigação

sa-

tribut~
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ria, ressalvado o disposto no artigo 507, far-se-á

a

cobrança

amigável, antes da remessa da relação dos devedores à

Procura_

doria da Fazenda Nacional para a cobrança judicial (Lei n 2 2;354/
54", art. 38).

§ 12 _ Essa cobrança será feita mediante

notificação

com o prazo de 30 (trinta) dias, por carta registrada com aviso
de recepção (A. R.), e, quando impossível ou improfícuo
meio. por edital que mencionará apenas os nomes

dos

dos e os números das notificações dos lançamentos
(Lei n2

esse

Ln t.ez-e s s a.,
respectivos

2.354/54. art. 38, e Decreto-lei n2 822/69. art. 22).

§ 22 _ A cobrança amigável poderá ser feita" também na
pr6pria notificação do lançamento, com a indicação do último

pr~

zo que antecederá à remessa da dívida pa~a a cobrança executiva
(Lei n2 2.354/54. art. 38)~

§ 32 - As repartições da

Secr~taria

da Receita

Fede-

ral promoverão o controle especial e a cobrança imediata de

dt

bitos apurados, relativos ao imposto retido na fonte e não rec2
1hidos nos p r-az o s regulamentares, p r-ovã denc í.ando , quando
caso, a aplicação das medidas punitivas de que tratam

o

for

o

art~go

555 e seus parágrafos.
Art. 503 - Em casos excepcionais, os débitos vencidos
do imposto poderão ser pagos mediante prestações, ac r-e s c í.das' dos'
encargos legais, desde que autorizado o parcelamento em despacho
expresso pelo (Decreto-lei n2 623/69, art. 12):
I _ Ministro .de Fazenda, em qualquer caso;
11 _ Secretário da Receita Vederal, antes da inscrição
do débito como dívida atiVa da União;
111 _ Procurador-Geral da Fazenda Nacional, se- o débito
estiver inscrito como dívida ativa da União.

§ 12 - A competência fixada neste ,artigo poderá ser
legada, no caso do inciso 11,

~ au~oridades

d~

subordinadas ao Se-

cretário da Recei ta .Pe d e r-a L e, rio caso -do inciso. LE'L,

aos

Pr2

curadores Chefes das Procuradorias da Fazenda Nacional.

§ 22 - O atraso no pagamento de qualquer prestação aa imediata in~

carretará o vencimento automático das demais e

crição da dívida para cobrança judicial (Decreto-iei n2 623/69,
art. 12, § 22).
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§ 32 _ O requerimento do devedor, por meio do qual s2
licita parcelamento, valerá como confissão irretratável da dív~

da (Decreto-lei n\! 623/69. art. lº,§ 4º).

§ 42 _ Nenhuma outra

auto~idade.

que nao as menciona-

das neste artigo, poderá autorizar o parcelamento de débit~ (D~

ereto-lei nº 623/69, art',lº, § 52).

§ 52 _ O Ministro da Fazenda poderá baixar

normaS e§

tabelecedoras das garantias que julgar necessárias à efetiva

quidação do débito parcelado (Decreto-lei n\! 623/69.

§

art.

l~

12.

6').
§ 62 _ No caso de parcelamento de débito inscrito co-

mo dívida ativa, o devedor pagará também as custas, emolumentos
e demais encargos legais (Decreto-lei n\! 623/69. art. 12. § 32).

§ 72 - Na concessão do parcelamento de débitos

~is

cais e determinação de prazos, poderão ser levados em con t.a ç quajy
to ao contribuinte:
a) ocorrências fortuitas com conseqüências

negativas

na capacidade de produção;
b') produção de bens e serviços de interesse relevante
na formação da riqueza e da segurança nacional;
c) setor econômico em cuja recuperação esteja o GoveE
no Federal empenhado; e
d) apuração da situação econômico-financeira, das co!!,
d í.ç Se s de sol vênciae da idoneidade gerencial e capacidade de d~
senvolvimento dos negócios, mediante análise promovida pelas r~
partições da Secretaria da Receita Federal.
Art. 504 - Os débitos fiscais,

cujo parcelamento

for

requerido nos termos da legislação vigente, terão seu valor co!!.
solidado na data em que o parcelamento se conceder (Decreto-lei
n g 1.184/71, art. 5~).

§

1~

_ O débito fiscal consolidado compreende o valor

originário, atualizado monetariamente, e os encargos legais ven
cidos até a data da concessão (Decreto_lei n~ 1.184/71, art. 5~.

§ único).

§

2~

-Os débitos fiscais consolidados na forma deste

artigo s e r âo atualizados segundo co e r í.c í.errt e s anuais estabeleci
dos pelo Ministro da Fazenda [De o r-e t oc Le í, n s 1.184/71. art. 6 s ~ •
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§ 3 2 - As obrigações tributárias abrangidas pelo regi
me especial previsto neste artigo não sofrerão quaisquer outros
encargos, inclusive juros de mora, a contar da

consolid,ação do

débito fiscal, ressalvado o disposto no parágrafo anterior

(De

creto_lei n2 1.184/71, art. 62, § 22).

§ 42 _ A atualização monetária a que se refere o § 22
deste artigo será apurada proporcionalmente a cada mês,

quando

o número de parcelas não alcançar todo o exercício (Decreto_lei
n2 1.184/71, art. 6 2, § 32).

§ 5º - O atraso no pagamento de qualquer

das presta-

ções acarretará o vencimento automático das demais

e importará

no restabelecimento dos encargos legais devidos, na forma da
gislação vigente, sobre o saldo devedor, a partir da

l~

concessão

do parcelamento (Decreto-lei n2 352/68, art. lI, § 22, e Decreto_lei nº 1.184/71, art. 7º).
Art. 505 - No caso de não serem satisfeitos nos prazos
legais os rtébitos dos servidores públicos federais,

estaduais e

municipais, dos militares em geral e dos funcionários das entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista,

as

Deleg~

cias da Receita Federal farão as devidas comunicações às reparpag~

tições pagadoras competentes, para a averbação em folha de
menta e desconto, na forma do disposto no § 2º do artigo

420,

desde que o contribuinte solicite essa providência até 30

(tri~

ta) dias ap s o vencimento do prazo de cobrança amigável (Lei n s
ó

3.470/58,

art.

67).

Parágrafo único - Os valores arrecadados na forma
te artigo serão recolhidos aos agentes arrecadadores

de~

de recei-

tas federais, mediante a utilização do documento de arrecadação
apropriado e na forma estabelecida pela Secretaria

da

Federal, no prazo de 30

data em que

(trinta) dias, contados

da

Receita

forem descontados (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 183, § 1º)~
CAP!TULO 11
DA

COBRANÇA

JUDICIAL

Art. 506 - Dentro de 30 (trinta) dias

da data em que

se tornarem findos os processos administrativos, pelo transcur_
so do prazo fixado para a cobrança amigável do débito, as

repa~

tições competentes, sob pena de responsabilidade de seus

diri-
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gentes, são obrigadas a encaminhá-los à Procuradoria da Fazenda
Nacional da respectiva unidade federativa, para efeito

de ins(Decr~

crição e cobrança judicial das dívidas deles originadas
to-lei n2 147/67, art. 22).

exi~

§ 12 _ Se, no exame do processo, for verificada a
tência de falha ou irregularidade a sanar, o Procurador da
zenda Nacional solicitará, dentro do mesmo prazo e sob

a

Famesma

pena, à repartição competente, as providências cabíveis, que s~
rão adotadas no prazo de 60 (sessenta) dias {De c r-e t.o

j

c

e t n a 147/

67, art. 22, § 32).

§ 22 - Se a repartição, sem justificativa

aceit'ável,

exceder qualquer dos prazos previstos, a Procuradoria,
o fato for apurado, Lev á-c Lo

c

á

ao conhecimento do

na

q~al

Pr-o cuz-adorc-Gp

ral, que representará contra o responsável (Decreto_lei

n~

147/

67, art. 22, § 32).

§ 3 2 - Após inscrita a dívida, os devedores
somente
poderão efetuar o seu pagamento mediante documento de arrecada_
ção visado pelo Procurador da Fazenda e, uma vez iniciada a ex~
cução, mediante documento de arrecadação expedido em Juízo, pelo cartório ou secretaria da execução, e visado pelo órgão do M,i
nistério Público e por Procurador da Fazenda

Decreto-lei

n2

147/67, a r-t, 22, § 62).
Art. 507 - Em casos especiais e por determinação

ex-

pressa dos Superintendentes Regionais da Receita Federal, qUan~
do o interesse da Fazenda Pública assim o exigir, poderá ser pr,2.
videnciada imediatamente a cobrança judicial das dívidas, sem "a
formalidade de cobrança amigável (Decreto-lei n2 5.844/43, aTt.

185) •
Art. 508 - A cobrança judicial do débito pertinente ao

imposto será feita com atualização monetária, na forma da
e

com o acréscimo dos juros moratórios à :razão de

1%

to) ao mês, contados do vencimento e calculados sobre
originário (Decreto-lei n2 960/38 e Lei n2 5.421/68,

r,

e

lei,

(um por ce!!.
o

valor

arts.

12,

22).

Art. 509 - A concordata preventiva ou

suspensiva,

liquidação judicial ou a falência não suspenderão o

curso

executivos fiscais, nem impedirão o ajuizamento de novos

a
dos

proce~

sos para a cobrança de créditos fiscais apurados posteriormente
(Decreto-lei n! 858/69, art. 22).
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Art. 510 _ Os 6rgãos do Ministério Público, cartórios
e secretaria prestarão, à Procuradoria da Fazenda Nacional. sobre a tramitação de processos de executivos fiscais,

informes

que integrarão o sistema de fluxo informativo necessário à rapi
dez e ao bom êxito da cobrança judicial (Decreto-lei n2 147/67,
art. 22, § 8 2).
Parágrafo único - A Procuradoria da Fazenda
transmitirá as informações de que trata este artigo

Nacional
Secret2;.

à

ria da Receita Federal.
CAP!TULO 111
DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS D:tBITOS FISCAIS E OUTRAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO CR:eDITO FISCAL

DA

SEÇÃO I
CORREÇÃO MONETÁRIA

Art. 511 - Os débitos fiscais decorrentes da falta de
pagamento ou recolhimento, na data devida, de tributos ou penalidades, ressalvado o disposto no § 92, terão seu valor

atuali

zado monetariamente em função das variações do poder aquisitivo
da moeda nacional, excluído o período anterior a 17 de julho de
1964 (Lei n2 4.357/64, art. 72. Lei n s 4.86'2/6S. art. 15, Decr~
to-lei n2 326/67. art. 12, e Decreto-lei n2 1.281/73. art. 12).

§ 12 _ A correção monetária prevista neste artigo se_
rá calculada a partir da data do vencimento do imposto, observ2;.
do o que dispõem os artigos 422 e 424,

~uando

o regime

lançamento, ou da data prevista para o recolhimento,

for

de

quando se

tratar de regime de fonte, e será baseada na tabela em vigor na
data em que for efetivamente liquidado o -c r-éd t.o fiscal. seguní

do os coeficientes de atualização publicados pela Secretaria de
Planejamento da Presidência da República (Lei n2

4.3S7/64~

art.

7º. § 1 2• Lei n 2 4.862/65. art. lS, Decreto_lei n2 322/67. art.
72. e Decreto-lei n2 1.281/73, art. 12).

§ 22 - Observado o disposto no § 52, a correção mone_
tária aplicar-se-á, inclusive, aos débitos cuja cobrança

seja

suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o con_
tribuinte tiver depositado. em moeda a. importância questionada na
Caixa Econômica Federal ou em estabelecimento para esse fim autorizadó (Lei n2 4.357/64. art. 72. § 22).
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§ J\l _ No caso do parágrafo anterior, a importância do
dep6sito que tiver de ser devolvida, por ter sido,. em
final,
cial,

decisão

julgado procedente o recurso, impugnação ou medida judiserá atualizada monetariamente, nos termos deste artigo e

seus parágrafos (Lei n s h.357/64, art. 7º, § 3 2

) .

§ 4º _ As importâncias depositadas pelos
tes, facultativamente,

contribuin-

ou em garantia da instância judicial, na

forma mencionada no artigo 490 e seu parágrafo, deverão ser de_
volvidas obrigatoriamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,

contados da data da decisão que houver reconhecido a improcedê

n

eia parcial o~ total da exigência fiscal (Lei n'? 4.357/64, art.

7º,

§

4º).
§ 5!.' - Quando o débito fiscal resultar

de

decisão de

instância superior que houver modificado decisão de primeira in..ê.
tância favorável ao contribuinte, o cálculO da correção monetá.ria far-se-á, observado o disposto neste artigo, mediante a ex'c í.us âo do período anterior à data em que tiver

sido

notificada

ou comunicada ao devedor a última decisão (Lei n~ 4.862/6S,art.

lS, §

l~).

§

6~

_ Em se tratando de documentos de arrecadação, d,2,

clarações e outros documentos indispensáveis ao cálc~lo de tributos ou penalidades, apresentados dentro do prazo legal às rep~rtições

da Secretaria da Receita Federal, a correção

monetá-

ria, observado o disposto neste artigo, começará a partir da

d~

ta em que tais elementos básicos, após o exame efetuado pela r~
partição competente, forem colocados à disposição dos contribuintes, mediante intimação para o pagamento do respectivo débito
(Lei n~ 4.862/6S, art. lS, § 2~).

§

7~

- Quando se tratar de lançamento

~

officio

ou

de cobrança suplementar, seja o tributo devido por pessoa jurídica ou por pessoa física, a correção monetária, observado o di..ê.
posto neste artigo, será feita a partir de

l~

de janeiro do ano

seguinte ao exercício financeiro a que corresponder o tributo

d~

vida (Lei n~ 4.862/6S, art. lS, § 3~).
§

8~

_ A .garantia da instância, na

esfera

judicial,

será feita pelo vesl o r- monetariamente atualizado(Lei n s 5.421/68,
art. 8~).

§

9~

- Não são pa e s x-ve a s de correção monetária

os

ros de mora acrescidos aos débitos resultantes da falta de

j!:!.

rec~
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lhimento de tributos e de penalidades, dentro dos prazos legai~
[De c r-e t o-cj e nº 326/67, art. 1'2, e Lei n s 5.421/68, art. 2º).
í

Art. 512 _ A correção monetária dos

débitos

fiscais

do falido será feita até a data da sentença declarat6ria da falência, ficando suspensa, por um ano, a partir dessa data (Decr~
to_lei nº 858/69, art. lº).

§ l'º Se esses débitos

n

ao forem liquidados até JO( tri.!!,
corr~

ta) dias ap6s o término do prazo previsto neste artigo, a

çao monetária será calculada até a data do pagamento, incluindo
o período em que esteve suspensa (Decreto_lei nº 858/69,
H,

art.

§ 1º).
§ 2º _ O pedido de concordata suspensiya não interfe_

rirá na fluência do prazo fixado neste artigo

(Decreto_lei

nº

858/69, art. 1º, § Jº).

SEÇÃO

11

DAS MEDIDAS DE DEFESA DO

CR~DITO

FISCAL

Art. 513 - Findos os prazos para pagamento,impugnação
ou recurso, os

contr~buintes

que não tiverem solvido seus débi-

tos fiscais ou usado daqueles meios de defesa não poderão
cionar, por qualquer forma,

trans~

com as repartições públicas

fede-

rais (Lei nº 154/47, art. lº).

§ lº - Para efeito do disposto neste artigo,

as

Del~

gacias e Inspetorias da Receita Federal farão as necessárias

c~

municações às repartições competentes dentro de 30 (trinta) dias
(Decreto-lei nº 5.844/4J, art. 180, § 1º, e Lei

nº

5.421/68,

art.7º).

§ 2º - A proibição de transacionar, constante deste aE
tigo, compreende a abertura de crédito e

l~vantamento

de

empré~

timos no Banco do Brasil S.A., Banco Nacional do Desenvo1vimen_
to Econômico, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Br,2"
sil S.A. e Banco da Amazônia S.A., salvo quando o devedor
procuraçao à entidade para liquidar seu débito perante
e lançar a importância correspondente como primeira

der

o fisco

utilização

do crédito aberto (Lei n s 4.154/62, art. 6º, ,§ único).
Art. 514 - Não serão incluídos nas sanções

do

artigo

anterior os que provarem, no prazo de. 120 (cento e vinte) dias,
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contados da data em que o ato se tornou irrecorrível

na 6rbita

administrativa, ter iniciado ação judicial contra a Fazenda Nacional para anulação ou reforma da cobrança fiscal, com o depósito qa importância em litígio, em dinheiro ou em títulos da d!
vida pública federal, no 6rgão competente (Lei n!:! 154/47,

art.

1!~ ) •

§ 12 - No caso de já ter sido efetuado o dep6sito pre42 do artigo 511, esse depósito facultativo valeráp!!.

visto no §

ra o fim da ação judicial, mas será convertido em renda se,

no

prazo de que trata este artigo, não for feita a prova do início
da mencionada açao (Lei n!:! 2_354/54, art. 82).

§ 22 _ Tratando-se de dep6sito em títulos da dívida

p~

blica federal, estes serão aceitos por seu valor nominal, excetuadas as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, as quais
poderão ser recebidas por seu valor atualizado (Lei nº

154/47,

art. lº, e Lei nº 4.506/64, art. 86).

§ 3º - Se houver abandono dos títulos e o
venda não

~or

produto

suficiente para a liquidação do débito,

contribu~nte pagar a

da

deverá o

diferença no prazo de 10 (dez) dias, contã

dos do recebimento da notificação que, para esse fim, lhe

for

expedida (Decreto-lei n s 5.844/43. art. 158, § 2º, e Lei ne 154/
47, art. 1º).

§ 4º _ Feita a prova do início da ação judicial intentada contra a Fazenda Nacional para anulação ou reforma do·1an_
çamento, na forma deste artigo, ficam suspensos os demais proc~
dimentos fiscais, com base no mesmo lançamento, inclusive a cobrança judicial (Lei nº 2.354/54, art. 8º).
Art. 515 _ As firmas ou sociedades nacionais e as filiais, sucursais ou agências, no País, de firmas ou

sociedades

com sede no exterior, são responsáveis pelos débitos de imposto
de renda, correspondentes aos rendimentos que houverem

pago

seus diretores, gerentes e empregados e de que não tenham

a

dado

informação à repartição, quando estes se ausentarem do País sem
os terem solvido (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 182).
Art. 516 _ O pagamento de subvenções e auxílios
tidades de direito público e privado, a concessão de

a ell

financia-

mentos ou empréstimos pela União Federal, ou bancos por ela coll
tro1ados, a entrega de quotas do imposto único, bem como a assi
natura e execução de acordos ou convênios em que seja parte o G2,
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verno da República, estão sujeitos à prévia comprovação de recQ
lhimento do imposto que àquelas entidades couber arrecadar

na

fonte, na forma da legislação vigente, obedecidos os prazos legais (Lei nº 4.154/62, art. 6º).

CAPITULO IV
DA

DECAD~NCIA

E DA PRESCRIÇÃO

Art. 517 _ O direito de proceder ao lançamento do imposto extingue-se após 5 (cinco) anos, contados (Lei

ns

5.172/

66. art. 173):
I _ do primeiro dia do exercício seguinte

àquele

em

que o lançamento poderia ter sido efetuado;
11 _ da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado. por vício formal. o lan~amento anteriormente efetuado.
§ lº - O direito a que se refere este artigo extinguese definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
m~

tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer

dida preparatória, indispensável ao lançam~nto (Lei nº 5.172/66,
art. 173, § Único).

§ 2º - A faculdade de proceder a novo lançamento ou
lançaMento suplementar. à revisão do lançamento e ao exame

a
nos

livros e documentos de contabilidade dos contribuintes, para os
fins deste artigo, decai no prazo de 5 (cinco) anos,contado

da

notificação do lançamento primitivo (Lei nº 2.862/56, art. 29).
Art. 518 - O

direi~o

de cobrar as dívidas do

imposto

prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da notificação do
lançamento do imposto (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 189, e Lei
nº 5.172/66, art. 174).

§ lº - A prescrição se interrompe:
I
11

pela citação pessoal feita ao devedor;
pelo protesto judicial;

111 - por qualquer ato judicial que constitua em mora

o

devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
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Não corre o prazo de 5 (cinco) anos,

enquanto

o processo de cobrança estiver pendente de decisão (Decreto-lei
n2 5.844/43, art. 189, § 2 2).

§ 32 _ Nos casos de cobrança judicial da dívida ativa,
a publicação do despacho do juiz da "execução, que determine a ci
tação do réu, suspende o curso da prescrição (Lei

nº 3.470/58,

art. 24).
Art. 519 - Cessa igualmente em 5 (cinco) anos o

poder

de aplicar e o de cobrar as multas cominadas neste Regulamento,
ressalvada a interrupção da prescrição nos termos do artigo anterior (Decreto-lei n2 5.844/43, art. 190).
Art. 520 - O disposto nos artigos 517 e 518 não se

a_

plica aos casos de que tratam o artigo ~8 e seus parágra~os &
aos casos em que, no lançamento por homologação, o sujeito pascom

dolo,

fraude ou simulação (Lei n2 154/47, arts. 72, § único, e

sivo, ou terceiro em benefício daquele, tenha agido

14, e

Lei nº 5.172/66, art. 150, § 42).
Art. 521 - Não correrão os prazos estabelecidos em lei
para o lançamento ou a cobrança do imposto, a

r~visão

da decla_

ração e o exame da escrituração do contribuinte ou

da

gadora do rendimento, até decisão final na esfera

judiciária,

fonte Pâ

nos casos em que a ação das repartições da Secretaria da Recei_
ta Federal for suspensa por medida judicial contra a Fazenda

N~

cional (Lei n2 3.470/58, art. 23).

T!TULO VI
DA

RESTITUIÇÃO

Art. 522 - A restituição de imposto pago ou recolhido
a maior poderá ser feita

~

officio ou a requerimento do credor

(Lei n2 4.155/62, a~t. 12, e Lei n2 4.862/65, art. 24).

§ 12 _ No caso de imposto descontado a maior sobre re!!,
dimentos do trabalho dos servidores dos Estados, do Distrito
deral e dos Municípios, a restituição será efetuada

F~

com obser_

vância do disposto no artigo 369 e seus parágrafos (Decreto-lei
n2 1.198/71, art. 52 e §§ 12 e 22).

§ 22 _ A resti tuição do imposto que comportar, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro some!!,
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te será feita a quem provar haver assumido o mencionado

encar-

go, ou, no caso de tê_lo transferido a terceiros, estar por este expressamente autorizado a recebê-la (Lei n 2 5.172/66, a:rt.

166) .
Art. 523 - A restituição de que trata ó artigo anterior será efetuada mediante anulação da respectiva receita pela
autoridade competente, designada pelo Ministro

da Fazenda (De-

creto-lei n2 623/69, art. 32).

§ 12 - Reconhecido o direito credit6rio, será feito o
pagamento da restituição, depois de observado o disposto no § 22
do artigo 525, quando for o caso, encaminhando-se o processo,

p~

ra esse fim, à autoridade que deve ordenar o pagamento (Lei

n2

4.155/62, art. 12, § 22).

§ 22 -

° pagamento

da restituição de

receita

poderá

ser feito pelos 6rgãos competentes do Ministério da Fazenda e p~
los estabelecimentos bancários autorizados a operar com o Tesog
ro Nacional (Lei n s 4.155/62, art. 22, e Lei

ns

4.503/64, art.

10) .
Art. 524 - No caso de imposto recolhido a maior, na fon
te, em jurisdição fiscal diversa daquela onde o contribuinte t i
ver o seu domicílio, cabe à autoridade fiscal competente do domicílio do contribuinte, e não àquela que

promoveu

originária, efetuar a restituição do indébito

a cobrança

(Decreto-lei

n2

94/66, art. 10).
Cr$
Art. 525 - Quando a importância for superior a
31.580,00 (trinta e um mil e quinhentos e oitenta cruzeiros) e
até Cr$ 50.100,00 (cinqüenta mil e cem cruzeiros), deverá o re~
pectivo processo, depois de efetuada a restituição, ser encaminhado à Superintendência Regional da Receita Federal, para fins
de revisão do despacho proferido pela autoridade de primeira
tâncià (Lei ne 4.862/65, art. 18, § H, e Dec r-e t o Le í, n
c

ê

in~

623/69,

art. 32).

§ 12 _ Nos casos de que trata este artigo, o pagamento da restituição de receita será classificado em conta
ponsáveis, a débito dos beneficiários, até que seja

de

anotada

re~

a

competente decisão da .Superintendência Regional da Receita Fed~
ral (Lei n2 4.862/65, art. 18, § 22).

§ 22 - Tratando-se de importância superior a Cr$ ••• -••
e cem cruzeiros),
caberá
recurso

50.100,00 (cinqüenta mil
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officio para a Superintendência Regional da Receita Federal,

efetuando-se a restituição após o julgamento deste, que suprirá
a revisão de despacho a que se refere este artigo.
Art. 526 - Das decisões proferidas em casos de restituição, contrárias aos contribuintes ou às __.t'crrt e e , caberá recu!:
50,

dentr~ de 30 (trinta) dias,

contados da ciência da decisão,

para o Superintendente Regional da Receita Federal.

§ 1~ ~ Das decisões do Superintendente Regional da R~
ceita Federal, contrárias aos contribuintes ou às fontes, caberá recurso, dentro do mesmo prazo, para o Secretário da Receita
Federal.
parágr~

§ 2g - O julgamento do recurso de que trata o

fo anterior será definitivo e irrevogável na esfera administrativa.
Art. 527 - O prazo de prescrição do direito

à

resti

tuição do imposto é de 5 (cinco) anos, contados (Lei nº 5. I 7 2/

66, art. 168):
I

-

II -

da data do pagamento ou recolhimento indevido;
da data em que se tornar definitiva a decisão ad-

ministrativa ou passar em julgado a decisão judicial

que

tenha

reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatór-La ,

Parágrafo único - O pedido
à autoridade competente,

de

restituição, dirigidO

suspende o prazo de prescrição até ser

proferida decisão final na órbita administrativa (Lei

n

s 154/47,

art. 1 s j ,
TíTULO VII
DAS

PENALIDADES

CAPíTUW I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 528 - As multas e penas disciplinares de que

tr~

ta este Título serão aplicadas pelas autoridades competentes da
Secretaria da Receita Federal aos infratores das disposições do
presente Regulamento, sem prejuízo das sanções eras

leis

crimi-
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na í.s violadas (Decreto-lei nº 5.844/43. arts. 142 e 151.

e

Lei

nº 3.470/58, art. 34).

§ lº - As multas previstas neste Título como percent~
gens do débi to fiscal serão calculadas sobre o respectivo montante corrigido monetariamente nos termos do artigo 511 (Lei nº
4.357/64. art. 7º, § 6º, e Decreto-lei nº 326/67, art. 12).
§ 2º - As multas morat6rias não poderão

ultrapassar,

na sua totalidade, a 30% (trinta por cento) da importância ini_
cial da dívida corrigida monetariamente (Lei nº 4.862/65,
16, 'e Dec r-e t.o Le
c

ã

art.

nº 326/67, art. 12).

§ 3º - Impostas as multas, os infratores terão o praautoridade

zo de 30 (trinta) dias para se defenderem perante a

administrativa de primeira instância (Lei nº 2.354/54, art. 34,
e Lei nº 4.481/64, art. 9º).
Art. 529 - Estão sujeitas à multa de Cr$ 72,00 (sete~
ta e dois cruzeiros) a Cr$ 370,00 (trezentos e setenta

cruzei_

ros) todas as infrações a este Regulamento sem penalidade específica (Decreto-lei nº 401/68. art. 22).
Art. 530 - O Ministro da Fazenda, em despacho

funda_

mentado, poderá relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento

do

imposto, atendendo (Decreto-lei nº 1.042/69, art. 4º)=
I _ a erro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
11 _ a eqüidade, em relação às características pessoais
ou materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.

§ lº _ A relevaçã o da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das jrregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.

§ 2º _ O Ministro da Fazenda poderá delegar a

compe-

tência que este artigo lhe atribui.

CAP1TULO 11
DOS CASOS DE PAGAMENTO OU RECOLHIMENTO FORA DOS PRAZOS

Art. 531 - Em todos os casos de pagamento ou recolhimento de débito fora dos prazos fixados. será cobrada a multa de
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mora de 10% (dez por cento), quando o atraso não exceder de 180

(cento e oitenta) dias (Lei n2 4.154/62, art. 15).

§ 12 _ Nos casos de atraso superior a 180 (cento e

oi

tenta) dias, a multa prevista neste artigo será cobrada à razão
de 10% (dez por cento) por semestre ou fração, observado o disposto no § 22 do·artigo 528 (Lei nº 4.154/62, art. 15).
atr~

§ 22 _ Excetua-se das disposições deste artigo o

50 não superior a 30 (trinta) dias, hipótese em que o débito s~

rá cobrado apenas com o acréscimo da multa de mora de 5% (cinco

por cento) (Lei n s 4.154/62, art. 15).
Art. 532 - Os débitos de qualquer natureza serão
brados, na via administrativa ou judicial,
TOS

co-

com o acréscimo de j3:!.

morat6rios à razão de 1% (um por cento) ao mês, contados do

vencimento e calculados sobre o valor originário

(Lei

n2

5.421/68, art. 22).
§ 12 - En t end ec s e por valor originário o

corre~

que

panda ao total do débito, excluídas as parcelas relativas
tualização monetária e às custas ou despesas judiciais

à

a_

(Lei n2

5.421/68, art. 52).
§ 22 _ Para os efeitos do cômputo mensal dos juros
rac6rios previstos neste artigo, será

m~

contado, como um mês com_

pleto, qualquer período de tempo inferior a um mês, desde que

ul

trapasse aos prazos marcados nas leis e regulamentos

n2

(Lei

2.354/54. art. 35).
CAP!TULO 111
DAS INFRAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES REFERENTES À DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS

Art. 533 - Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I

- multa de mora:

a) de 1% (um por cpnto) ao mês sobre o imposto

devi_

do, no caso de apresentação espontânea, mas fora de prazo,da d~
c1aração de rendimentos (Lei n2 2.354/54, art. 32);
b) de 1% (um por cento) ao mês sobre a totalidade

ou

diferença do imposto devido, se o contribuinte, espontaneamente,
indicar rendimentos que omitira em sua declaração, depois de
cerrado o prazo de entrega (Lei n2 2.354/54, art. 32);

e~
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c) de 10,% (dez por cento), ao espólio, nos casos do a.!,
tigo 11 (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 49);
11 _ multas:
a) de 100,% (cem por cento), sobre a totalidade ou diferença do imposto devido, resultante da reunião de duas ou mais
declarações, quando o contribuinte não observar o disposto

nos

artigos 5º, 377 e 384 (Lei nº 2.354/54, art. 32);
b) de 30% (trinta por cento), quando for apurado, mediante revisão posterior, que a indicação da receita bruta,

ou

do lucro tributável, feita pela pessoa jurídica em sua declaração de rendimentos, o foi com inobservância das disposições legais, ressalvada a hip6tese de evidente intuito de fraude

(Lei.

nº 4.506/64, art. 34, § 4º);
c) de Cr$ 63,00 (sessenta e três cruzeiros)
670,00 (seiscentos e setenta cruzeiros),

Cr$

a

às pessoas jurídicas

que não puderem optar pela tributação de lucro presumido

e

não

cumprirem as obrigações relativas à escrituração pela forma estabelecida nas leis comerciais e fiscais (Lei nº 3.470/58, art.
30, e ~ei nº 4.357/64, art. 9º);
d) de Cr$ 29,00 (vinte e nove cruzeiros), às firmas e
sociedades que não instruírem as declarações de

rendimen~s

conformidade com as disposições legais (Lei n v 3.470/58,·

em

art.

3º, e Lei nº 4.357/64, art. 9º);
e) de Cr$ 130,00 (cento e trinta cruzeiros),

quando

for apurada a inexatidão das indicações feitas de acordo com
artigo 390, ou a falta de transcrição do

balanç~ gera~

monstração da conta de Lucros e Perdas no Diário,

o

e da de-

sem prejuízo

de outras sanções legais que couberem (Lei nº 3.470/58,art. 71,
e Lei nº 4.357/64, art. 9º);
f) de importância nunca inferior a Cr$ 240,00 (duzentos e quarenta cruzeiros), apurada à razão de múltiplos de 1/36
(um trinta ~ seis avos) dos lucros anuais correspondentes ao b~
lanço que instruir a declaração, em número igual ~o d~s

meses

faltantes para completar 12 (doze) meses, nos casos previstos no

§ 2º do artigo 127 (Lei nº 4.506/64, art. 80, § único).
§ lº _ Para os efeitos de cômputo mensal da multa
mora prevista nas alíneas

~

e

2

do inciso I deste artigo,

contado, como um mês completo, qualquer período de

tempo

de
será

infe~
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rior a um mês, desde que ultrapasse aos prazos marcados nas leis
e regulamentos (Lei nº 2.354/54, art. 35).

§ 2º _ A multa prevista na alínea

~

do inciso 11 desprov~

te artigo será aplicada até o dobro do máximo, quando for

do que a pessoa jurídica teve rendimento superior a 50% (cinqt1ea
ta por cento) da receita bruta (Lei nº 3.470/58, ar:. 30).

§ 3º - As penalidades previstas nas alíneas !" 2. e ~
~ e 2 do inciso 11 deste artigo serão cobradas com

do inciso I e

o imposto (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 144, § único).

§ 4º _ Depois de implantado o sistema de
ção do lançament? da pessoa física, a diferença de

autonotific~

imposto

cimo da multa de 30% (trinta por cento),

r~

acré~

sultante da simples revisão da declaração será cobrada com

ressalvada a hip6tese

de evidente intuito de fraude (Decreto~lei nº 352/68, art. 15 e

§ único).
CAP1TULO IV
DAS MULTAS pE LANÇAMENTO EX OFFICrO

Art. 534 - Nos casos de lançamento

~

officio,

serão

aplicadas as ~eguintes multas (Decreto-lei nº 401/68, art. 21):
a) de Cr$ 72,00 (setenta e dois cruzeiros)aCr$ 370,00
(trezentos e setenta cruzeiros); se o contribuinte, pessoa físi
ca ou jurídica, obrigado à declaração do imposto, demonstrar,em
resposta à intimação para

apresent~_la,

não haver auferido ren-

dimentos tributáveis, de acordo com as disposições legais;
b) de 50% (cinqt1enta por cento) sobre a totalidade ou
diferença do imposto devido, nos casos de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hip6tese da alínea

segu~

te;
c) de 150% (cento e cinqt1enta por cento) sobre a tot~
lidade ou a diferença do impos~o devido, nos casos de evidente
intuito de fraude, definidos nos artigos 71, 72 e 73
4.50~, de 30 ·de novembro de 1964,

da Lei nº

independentemente de outras~

nalidades administrativas ou criminais cabíveis.

§ 1º _ Se o
do, à 'í.n tid.ma ç

â

contribuint~

não

atend~r,

no prazo marca-

c para prestar esclarecimentos, as 'multas

se referem as altneas

2

a

que

e ~ passarão a ser de 75% (setenta e ci!!
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co por cento) e 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), respectivamente (Decreto_lei n~40l/68, art. 21, § l~).

§ 2~ - Será concedida a redução de 59% (cinqftenta por
lançamento
~ officio, efetuar o pagamento do débito, no prazo legal, abdi
cando do direi to de impugnação e recurso (Decreto-lei n s 401/68,
art. 21, § 2~).
cento) da multa ao contribuinte que, notificado do

§

3~

~

- As multas estabelecidas nas alíneas

e S des_

te artigo serão cobradas com o imposto (Lei n~ 3.470/58,

31) .

§

4~

art.

- Quando a pessoa jurídica deixar de fazer o re-

colhimento antecipado, estando a ele obrigada nos termos dos §§
2~,

4 s e 5 s do artigo .421, ou o fizer em valor inferior ao devi

do, ficará sujei ta à muI ta de 30% (trinta por cento) sobre o mo!!
tante não recolhido, exigível em procedimento
creto_lei

n~

§

62/66, art. 19, §
5~

~

officio

(De_

8~).

- Apurada a infração dos §§

2~,

4~

e

5~

do

arti~

go 421, ainda que tenha sido já integralmente pago o imposto

d~

vido pela pessoa jurídica, terá lugar a aplicação da multaa.que
se refere o parágrafo anterior, calculada sobre o montante

das

antecipações não realizadas em tempo hábil.

§ 6~ _ Se o recolhimento das antecipações for
feito
com atraso, mas antes de vencido o prazo para a apresentação da
declaração e antes de iniciada ação fiscal, ficará a pessoa ju_
rídica sujeita apenas à multa e aos juros morat6rios de que
tam os artigos 53~ e 532, respectivamente.

tr~

CAPITULO V
DAS INFRAÇOES ÀS DISPOSIÇOES REFERENTES A ARRECADAÇÃO
NAS. FONTES

Art. 535 - O disposto no artigo' 534 e seus parágrafos
também se aplica aos p r-o c e d imen t o s

~

officio para

exi~kência do

imposto devido nas fontes (Decreto-lei n s 401/68, ar-t ,. 21, §

4~).

§ 1~ - Será aplicada a multa de Cr$ 29,00 (vinte e n~
em
relação a cada grupo -de 5 (cinco) beneficiados, quando a fonte
deixar de descontar o imposto de que trata o artigo··306
(Lei ne
ve cruzeiros) a Cr$ 340,00 (trezentos e quarenta cruzeiros)

3.470/58, art. 31, § 2~, e Lei n~ 4.357/64, art. 9~).
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§ 22 - Se a falta for imputável a funcionário federal,
estadual ou municipal,

será levado o fato ao conhecimento do re~

pectivo Governo para efeito da sanção disciplinar

(Lei

n s

2.354/54, art. 33).
§ 3º - Se as fontes ou os procuradores dos contribui~
tes domiciliados no exterior efetuarem espontaneamente o reco _
lhimento do imposto fora dos prazos marcados, serão cobradas as

penalidades previstas nos artigos 531 e 532 (Lei nº
art. 27).

2.862/5 6,

Art. 536 - Às sociedades, associações, sindicatos

e

fundações de que trata o artigo 113. será aplicada multa de Cr$
75,00 (setenta e cinco cruzeiros) a Cr$ 790,00 (setecentos e n~
venta cruzeiros), quando deixarem de recolher os' tributos r-e t L,

dos sobre os rendimentos por elas pagos, além das

penalidades

previstas nos artigos 531, 532 e 535 {Lei ng 4.506/64,
§ 2').

ar~.

30,

CAP1TULO VI

DAS INFRAÇOES ÀS NORMAS RELATIVAS A INFORMAÇOES DAS FONTES

Art. 537 _ Serão impostas as multas:
a) de Cr$ 250,00 (duzentos e cinq~enta cruzeiros)
Cr$ -2.500,00 (dois mil

e

a

quinhentos cruzeiros), quando as info!:,

mações sobre rendimentos pagos ou creditados não forem apresen_
tadas pelas fontes ou, se apresentadas, o forem fora
ou com inexatidão, salvo nos casos das alíneas

~

e

~

do

prazo

deste arti

go (Decreto-lei n s 5.844/43, art. 148, e Lei n s 4.357/64,

art.

9 g) ;
b ] de Cr$ ·500,00 (quinhentos cruzeiros) aCr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros), nos casos de informação dolosa, devida_
n.en t.e comprovada, quanto ao p.a g ameri t o ou recebimento, de juros,S,S>
missões e outros rendimentos, independentemente da sanção

pre_

vi~ta

na lei penal para o delito de falsidade (De~reto-lei
5.844/43, art. 148, b, e Lei n g 4.357/64, art. 9 g);

nQ

c) de Cr$ 330,00 (trezentos e trinta cruzeiros) a Cr$
1.700,00 ( um mil e setecentos cruzeiros)', sem prejuízo de outras sanções legais que couberem, na hip6tese de infração do

di~

posto no artigo 451 (Lei n Q 4.154/62, art. 7 g, § único).

§ 19 _ A pena pecuniária não exclui a disciplinar

no
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caso de funcionários que deixarem de cumprir o precei tuado no a!:.
tigo 439 (Decreto_lei n

§

2~

Q

5.844/43, art. 148, § I'!).

- A multa prevista na alínea

~

deste artigo será

aplicada até o dobro do máximo, se, na forma do disposto no § 6'!
do artigo 440, ficar positivada a inexatidão' das informações, e
até o triplo do máximo se o rendimento sonegado se referir ao ti
tular da firma ou aos sócios ou diretores da sociedade
art. 148, § 29).

(Decre_

t o Le a n s 5.844/43,
c

Art. 538 - Às sociedades, associações,
sindicatos e
fundações, de que trata o artigo 113, será aplicada multa de Cr$

75,00 (setenta e cinco cru~eiros) a Cr$ 790,00 (setecentos e n~
venta cruzeiros), quando deixarem de prestâr, nos prazos regul~
mentares, as informações sobre 'rendimentos pagos oucredi t.a.do s ,
ou o fizerem com inexatidão (Lei n'! 4.506/64, art. 30, §'22).
CAPITULO VII

DAS

INFRAÇÕES

ÀS

NORMAS RELATIVAS À FISCALIZAÇÃO

E AOS LIVROS FISCAIS

Art. 539 - Serão aplicadas as seguintes multas:
a) de Cr$ 63,00 (sessenta e três cruzeiros)
a
Cr$
670,00 (seiscentos e setenta ciuzeiros), ao~ q~e não observarem
as normas estabelecidas para o registro, autenticação e escrit~
ração dos

liv~os,

a que se referem os artigos 140 e 141,

des federais,

e

às

autorid~

pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, às

estaduais, municipais ou aos dirigentes de

entid~

des autárquicas, paraestatais e de economia mista, que, obrigadas a auxiliar a fiscalização, pela forma estabelecida nos arti
gos 439 a 470, deixarem de fazê-lo, ressalvados

05

casos das a_

líneas seguintes (Lei n'! 3;470/58, art. 32, e Lei n'!

4.357/64,

art. 9'!);
b) de Cr$ 670,00 (seiscentos e setenta cruzeiros)

a

Cr$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos cruzeiros), aos que se r~
cusarem a exibir os livros e -documentos de contabilidade para o
exame de que tratam os artigos 431 e 433, sem prejuízo das
tras sanções legais que couberem (Lei n'!

3.~70/58, art.

ou-

32,

e

Lei n'! 4.357/64, art. 9'!);
c) de 150% (cento e cinqtl.enta por cento) do imposto

~

negado, quando, pelo exame a que se referem os artigos 431 e 433,
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ficar apurada a falsidade do balanço ou da escrita

3.470/58, art.

(Lei n s

32, Decreto-lei ng 401/68, art. 21, c, e Decreto

-lei nº 1.042/69. art. Sº);
d) de Cr$ 340,00 (trezentos e quarenta cruzeiros), às
pessoas jurídicas com sede no País e às filiais,

sucursais,

a_

gências ou representantes das que tiverem sede no

exterior.qua~

do não c ump-r i r-em

3.470/58,art.

o disposto no artigo 1.40 (Lei n s

32, e Lei nº 4.357/64, art. 9º);
e) de Cr$ 330,00 (trezentos e trinta cruzeiros) a Cr$
1.700,00 (hum mil e setecentos cruzeiros), às pessoas jurídicas

'que tiverem, na escrituração do livro Diário, atraso superior a
180 (cento e oitenta) dias e às que, na hip6tese do § 2º do ar-

tigo 428, estiverem sujeitas a auto de infração, por falta veri
ficada (Lei

n

s 4.357/64, art. 24,

e §§ 1" e 2");

f) de Cr$ 29,00 (vinte e nove cruzeiros), ao chefe da
repartição, nos casos do § 6" do artigo 476 (Lei

n

s-

3.470/58,

art. J2, e Lei n" 4.J57/64, art. 9");

g) de Cr$ lJO,OO (cento e trinta cruzeiros)

a

Cr$

jurídicas

J40,00 (trezentos e quarenta cruzeiros), às pessoas

que optarem pela tributação do lucro presumido, nos casos de inobservância das disposições dos artigos 142 e 143

(Lei

n"

J.470/58, art. 27, § 2", e Lei n" 4.357/64, art. 9");
h) de Cr$ 29,00 (vinte e nove cruzeiros), aos profissionais a que se refere o § 2" do artigo 397 (Lei n"

3.470/58,

art. JO, e Lei n" 4.357/64, art. 9");
i) de Cr$ 330,00 f er-ee ent oe e trinta cruzeiros) a Cr$
1.700,00 (hum mil e setecentos cruzeiros), às pessoas jurídicas
cuja escrituração do livro Registro de Compras contiver

atraso

superior a 60 (sessenta) dias (Lei n" 4.J57/64, art. 24, §§

1"

e 2");

j) de Cr$ 75,00 (setenta e cinco cruzeiro~)
a
Cr$
790,00 (setecentos e nQventa cruzeiros), às sociedades, a s eo c í.g
ções, sindicatos e fundações, de que trata o artigo llJ,que não
mantiverem escrituração de suas receitas e despesas em livros ri:..
vestidos das formalidades que assegurem a

respectiva

exatidão

(Lei n" 4.506/64, art. JO § 2")' .
Parágrafo único.

Aplicar-se-á

o disposto

artigo 537 aos chefes de repartições pagadoras

que

no.~

1" do

infringirei:
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o estatuído no artigo 447 (Decreto-lei nº 5.844/43, art.
§ único).
CAP!TULO VIII
DOS CASOS ESPECIAIS DE INFRAÇÕES

§

Art. 540 - Verificada a hip6tese de que trata o

13

do artigo 223, às empresas infratoras aplicar-se_á multa de atá
50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto de cuja isenção ou
redução se tiverem beneficiado (Decreto_lei nº 1.2l9/72,art.4º).
Art. 541 _ Aos contribuintes que não fizerem a comuni
cação de que trata o artigo 570, será aplicada, pela autoridade
lançadora do local da nova residência ou domicílio, multa de Cr$
22,00 (vinte e dois cruzeiros) a Cr$ 1.000,00 (um

mil

cruzei-

ros) (Decreto-lei n s 5.844/43, art. 150 e § único,"e

Lei ne

4.357/64. art. 9').
Art. 542 _ As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em
dábito, não garantido, por falta de recolhimento de imposto

no

prazo legal, não poderão (Lei"nº 4.357/64, art. 32):
a) distribuir quaisquer bonificações a seus

acionis-

tas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus

s6-

cios ou quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
6rgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Parágrafo único.

A desobediência ao disposto

nes~ a~

tigo importa em multa que será imposta (Lei nº 4.357/64, art. J2 t

§ único):
a) às pessoas jurídicas que distribuírem

ou

pagarem

bonificações ou remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta
por cento) das quantias que houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração

s~

perior que houverem recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50,% (cinqüenta por c eút o ] destas importâncias.
Art. 543 - A inobservância das disposições

do

artigo

327 suj ei tará a instituição financeira ou o corretor responsável
à multa igual a 15% (quinze por cento) do valor do título, impo~
ta pelos competentes órgãos da fiscalização fazendária (Decret~
_lei nº 403/68. art. 4º, § 5º).
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Art. 544 - Caso não se efetive a incorporação
sao de instituições financeiras

I

no prazo fixado

pelo

ou fuConselho

Monetário Nacional, na hip6tese de que trata o artigo 203, apii
car-se_á a multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o iIIIQ.

posto devido corrigido monetariamente (Decreto-lei n2 1.JO)/73,
art. 22, § 32).

Art. 545 - A ação ou omissão contrária às normas re~
ladoras do Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), de

que

trata

o artigo 105. sujeitará o infratora (Lei n s 5.614/70, art. 32):

a) multa de Cr$ 70ff,oo (setecentos e oito cruzeiros) a
Cz-S 5.010,00 (cinco mil e dez cruzeiros). aplicável em dobro nos

casos de reincidência específica;
b) perda de vantagens fiScais ou orçamentárias;

c) impedimento de participação em concorrencia públi_
ca;
d) impedimento de transacionar

estabelecimentos

com

bancários oficiais.

§, 1 s - Sem prejuízo das sanções previstas neste artigo, o Ministro da Fazenda poderá ordenar a interdição de estab~
lecimento não inscrito no prazo regular (Lei

ns

5.614/70, art.

4').
§ 2º - A inscrição do estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) levantará

a

interdição

(Lei

5.614/70, art. 4º, § único).

§ 3º - O Ministro da Fazenda poderá ·delegar ao Secretário da Receita Federal as atribuições que lhe cabem para re~
lar o Cadastro Geral de Contribuintes (Lei n s 5.614/70, art.5º) •
Art. 546 - A inobservância

das

obrigações

relativas

ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sujeitará, o infrator às s~
guintes multas, aplicadas pelas autoridades competentes (Decre_
to-lei nº 401/68, art. 4º)=
a) de

c-s

290,00 (duzentos e noventa cruzeiros), no c~

so de não inscrição nos prazos determinados;
b) de Cr$ 140,00 (cento e quarenta cruzeiros), por p~
pelou documento em que for omitido o número

de

inscrição, a t

o máximo de Cr$ 2.900,00 (dois mil e 'novecentos cruzeiros)
exercício financeiro.

é

PQr
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Art. 547 _ Qualquer infração às normas do artigo 92 ou
às que complementarmente, forem aprovadas pelo Conselho Monetário
Nacional, no que diz respeito à emissão, circulação, indisponibilidade ou cust6dia dos ~ítulos, valores mobiliários ou papéis
representativos de investimentos incentivados, sujeitará cada um
que tenha responsabilidade apurada - seja ele o contribuinte b~
neficiado, a sociedade emissora do título ou papel, a instituição depositária ou interveniente

à multa igual

ao

valor da

operação que tenha dado base à redução ilegítima do imposto (D~
creto-lei n 2 1.338/74, art. 5 Q ) .
§ 1 Q _ A fiscalização do cumprimento das normas menci2,
nadas cabe à Secretaria da Receita Federal e ao Banco Central do
Brasil, o qual comunicará àquela repartição

as

irregularidades

de que venha a ter conhecimento, para os efeitos da aplicação da
penalidade prevista neste artigo (Decreto-lei nº 1.338/74, art.

52, § lQ).
§ 22 _ O pagamento da multa a que se refere este arti
go, pelo contribuinte ilegitimamente beneficiado ou por qualquer
das entidades envolvidas na prática da irregularidade

apurada,

não eximirá a pessoa física do recolhimento da redução indevida
do imposto. exigível em procedimento de ofício. sem prejuízo das
sanções previstas para a espécie

n~

Lei nº 4.729. de 14 de

ju-

lho de 1965. aplicáveis a todos os envolvidos (Decreto_lei
1.338/74, art. 52. § 2 2 ) .

nº

T1TULO VIII
DOS CRIMES CONTRA A FAZENDA POBLICA E OUTROS
ILlcITOS

CAP1TULO I
DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA

Art. 5h8 _ Constitui crime de apr-c pr-Laçâo

-i nd

é

finido no c6digo Penal, o não recolhimento; dentro de 00

bt t a çde
(nove~

ta) dias do término dos prazos legais.dns importâncias dos tributos e seus adicionais descontados pelas

font~s

pagadoras

de

rendimentos (Lei n2 4.357/64, art. 11).

§ 12 _ Nos casos previstos neste artigo, a ação penal
será iniciada por meio de representação da Procuradoria da

Hep~
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blica, à qual a autoridade julgadora de primeira instância é obrigada a encaminhar as peças principais do feito, destinadas ~
comprovar a existência de crime, logo após a decisão final con-

denatória proferida na esfera administrativa (Lei n s
art.

i i ,

4.357/64,.

§ Jº).
§ 2'.1 _ Quando a infração for cometida por

sociedade,

responderão por ela os seus diretores, administradores,gerentes
ou empregados cuja responsabilidade no crime for apurada em pr2
cesso regular. Tratando-se de sociedade estrangeira, a

respons~

bilidade será apurada entre seus representantes, dirigentes e ej!!

pregados no Brasil (Lei n'.! 4.357/64, art. lI, § 4'.1).

CAP1TULO 11

DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL

Art. 549 _ Constitui crime de sonegação fiscal sujeito à pena prevista no § 19 deste artigo (Lei nq 4.729/65,

art.

H):

a) prestar declaração falsa ou omitir, total ou

par-

cialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pes-

soas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir_se,

total ou parcialmente, do pagamento do imposto;
b) inserir elementos inexatos, ou omitir

rendimentos

ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exig,i
dos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do

paga_

mento do imposto;
c) alterar faturas e quaisquer documentos relativos a
operações mercantis, com o prop6sito de fraudar a Fazenda Púb1,i
ca;
d) fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar
despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução do tri_
buto devido, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis;
e) exigir, pagar ou receber, para si ou para o contri
buinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sobre a

parc~

la dedutível ou deduzida do imposto como incentivo fiscal

(Lei

nÇ 5.569/69, art. lÇ).

§ lÇ - Ao crime de sonegação fiscal de que trata este
artigo será aplicada a pena de detenção de 6 (seis) meses

a

2

ATOS

DO PODER

531

EXECUTIVO

(dois) anos, e multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o valor

do

tributo (Lei n9 4.729/65. art. 19).

§ 29 _ Quando se tratar de criminoso primário, a pena
será reduzida à multa de 10 (dez) vezes o valor
n 9 4.729/65, art. lº, § 19).

do tributo(Lei

§ 3º - Se o agente cometer o crime prevalecendo_se do
parte

cargo público que exerce, a pena será aumentada da sexta
(Lei n s 4.729/65, art.

i v,

§ 2º).

§ 4º _ O funcionário público com atribuições de verificação.

lançamento ou fiscalização de tributos, que

para a prática do crime de sonegação fiscal, será

concorrer

punidocom~ p~

na deste artigo, aumentada da terça parte, com a abertura obrigatória do competente processo administrativo (Lei nº 4.729/65.
art. 19. § 3 n

) •

Art.

550 - Equipara-se a crime de sonegação fiscal

a

aplicação pela empresa beneficiária, em desacordo com o projeto
aprovado, das parcelas do imposto

recolhid~

ao Banco do Nordes-

te S.A. e Banco da Amazônia S.A., liberadas respectivamente pela SUDENE e pela SUDAM (Decreto-lei nº 756/69. art. 18, e

Lei

n9 5.508/68, art. 45).
Art. 551 _ Quando se tratar de pés soa jurídica, a

re~

ponsabilidade penal pelas infrações previstas nos artigos 549 e
550 será de todos os que, direta ou indiretamente ligados à

me~

ma pessoa jurídica, de modo permanente ou eventual, tenham pra_
ticado ou concorrido para a prática da sonegação fiscal (Lei n9

4.729/65, art. 6').
Art. 552 - As autoridades administrativas que tiverem
conhecimento de crime de sonegação fiscal,

inclusive em autos e

papéis que conhecerem, remeterão ao Ministério Público, sob pe_
na de responsabilidade, os elementos comprobatórios da infração,
para instrução do procedimento criminal cabível (Lei nv 4.729/65,
art. 7º).
Art. 553 - Somente os atos definidos nos artigos 549 e
550 poderão constituir crime de sonegação fiscal (Lei nº4.729/65,
art. 3º).
CAPITULO 111
DO

DEPOSITARIa

INFIEL

Art. 554 - Considera-se depositário. para todos os efei tos, aq ue Le que detenha, por força de lei.

valor

correspon-
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dente a tributo descontado ou recebido de terceiros com a obrigação de o recolher aos cofres da Fazenda Nacional(Decreto _ lei

n2 1.104/70, art. 10;».
Art. 555 - O Ministro da Fazenda, med ari t epe r-ec er- fu!!.
í

damentado da Secretaria da Receita Federal, poderá determinar a
prisão administrativa, por prazo

não

superior a

90

(noventa)

dias, do contribuinte que deixar de recolher aos cofres da

Fa-

zenda Pública o valor do imposto de que é simples detentor, nos
termos do artigo anterior (Decreto-lei n2 1.104/70, art. 22).

§ 12 _ Se o beneficiário for pessoa jurídica,

a

são recairá em seus diretores, administradores e gerentes

pri
(De_

c r-e t o c-Le L nO:> 1.060/69. art. 32, § 12. e Decreto-lei n s 1.104/70,
art. 22).

§ 22 _ No caso do parágrafo anterior, havendo
ou indícios veementes de locupletamento, poderá

també~

provas
ser

de-

cretada a prisão de s6cios ou prepostos (Decreto_lein21.l04/70,
art. 22).

§ 3 2 - O Ministro da Fazenda dará imediato

conhecime~

to da prisão ao Presidente do Tribunal Federal de Recursos (Decreto_lei n2 1.104/70, art. 22).

§ 42 _ Na decisão que decretar a prisão administrativa, poderá o Ministro da Fazenda determinar o

de bens

seq~estro

dos responsáveis pelo não recolhimento do tributo e, se se tratar de pessoa jurídica, também de bens particulares de seus diretores, administradores, gerentes, prepostos ou s6cios,
cientes para garantir o ressarcimento da lesão causada aos
fres públicos (Decreto-lei nº 1.104/70, art.

§ 52 - Ficará sem efeito o

sufico-

22).

seq~estro.

se nao for ini-

ciada a ação fiscal dentro do prazo 30 (trinta) dias,

contados

da data de sua efetivação (Decreto-lei nº 1.104/70, art. 22).

§ 62 - O recolhimento de débito, com os acréscimos 1~
gais, faz cessar a prisão administrativa (Decreto_lei n21.l04/70,
art. 22).

§ 7 2 - Os bens seq~estrados nos termos dos parágrafos
anteriores terão

o

seguinte destino, até solução final do lití-

gio (Decreto-lei n2 1.104/70, art. 2º):
a) o dinheiro será recolhido ao Banco do Brasil S.A.,
~m

conta especial:
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b) os títulos de crédito e de renda e os títulos ou

~

ções de participação em empresas, ou valores assemelhados,serão
depositados no Banco do Brasil S.A.;
c) os demais bens m6veis serão depositados em

6rgãos

da Secretaria da Receita Federal;
p~

d) os im6veis serão entregues ao 6rgão responsável
10 patrimônio da união.

CAP!TULO IV

DO ENRIQUECIMENTO IL!CITO

Art.

556 - Considera-se enriquecimento í.Lf c i t o

resultar de (Ato Complementar n s 42/69, art. 2º,

e

o

que

De c r-e t o Le f
c

hº 1.060/69, art. 2º):
op~

a) inserção de elementos inexatos ou a omissão de
rações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos

p~

las leis fiscais, com intenção de se subtrair ao

de

pagamento

tributos devidos à Fazenda Pública;
b) alteração de faturas e quaisquer outros documentos
relativos a operações mercantis, com o pz-opõ s

í

eo

de fraudara

F~:

z enda Pública;
c) fornecimento ou emissão de documentos graciosos ou
a alteração de despesas, ou outras verbas não especificadas, com

Pú-

o prop6sito de obter redução de tributos devidos à Fazenda
blica;
d) não recolhimento à Fazenda Pública de valores

arr~

cadados de terceiros;
e) omissão, na declaração de bens, dos valores

exis-

tentes no exterior;

f) falta de comprovação ou justificação dos

recursos

empregados na aquisição de bens e valores declarados como existentes no exterior.
Parágrafo único.

O Presidente da República, ap6s in-

vestigação, poderá decretar o confisco de bens de pessoa física
ou jurídica que se tenha enriquecido ilicitamente, nos

termos

deste artigo, com bens, dinheiro ou valores, sem prejuízo
sanções penais cabíveis (Ato Complementar nº 42/69. art. l~~

das
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CAPITULO V
DA EXTINÇÃO DA

PU~IBILIDADE

Art. 557 - Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nos artigos 548, 549 e 550:
a) quando o agente promover o recolhimento do tributo
devido, antes de ter início, na esfera administrativa,

a

fiscal pr6pria, ou, quando instaurado o processo fiscal,

açao
antes

da decisão administrativa de primeira instância (Lei n,,4.357/64,
art. 11, § 1'.), Lei n s 4.729/65, art.2",e Decreto-lein"1.060/69,
art. 5");

b) quando o infrator, à data da apuração da falta for
credor perante a Fazenda Nacional, suas autarquias e sociedades
de economia mista, de importância igualou superior ao

tributo

não recolhido, excetuada a restituição de receita requerida
forma da lei (Lei n o 4.357/64, art. 11, § 2<:',

e

na

Decreto-lei n s

1.060/69, art. 5").
Art. 558 - O disposto no artigo anterior não se apli_
ca:
a) às operações de qualquer natureza, realizadas
vés de entidades nacionais ou estrangeiras que não tenham
autorizadas a funcionar no País (Decreto_lei n"

atr~

sido

157/67. art.18,

b ) ao infrator reincidente segundo definido na lei tr,i
butária (Decreto_lei n2 1.060/69, art. 5", § único).
Art. 559 - Não será punida com as penas cominadas nos
artigos 549, 550, 551 e 556 a sonegação fiscal anterior a 17 de
setembro de 1965 (Lei n" 4.729/65, arts. 2", § único, e i i ) •
LIVRO V
DISPOSIÇOES

DIVERSAS

TíTULO ONICO
CAP!TULO

I

DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO

Art. 560 - A autoridade fiscal competente para aplicar
este Regulamento é a do domicílio fiscal do contribuinte. ou de
seu procurador ou representante (Decreto-lei n 2 5.844/43. art.

175) .
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Parágrafo único - As divergências ou dúvidas
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sobre

competência das autoridades serão decididas pelo Secretário
Receita Federal (Decreto-lei

n~

a
da

5.844/43. art. 178).

Art. 561 - Qualquer autoridade fiscal competente

pode

solici tar de outra as investigações necessárias ao lançamento do
imposto (Decreto_lei n~ 5.844/43. art. 176).
Parágrafo único - Quando a solicitação não for atendida, será o fato comunicado ao Secretário da Receita Federal (D~
ereto-lei

n~

5.844/43, art. 176, § único).

Art. 562 - Antes de feita a arrecadação do 'í.mpos t.o quap,
j

do circunstâncias novas mudarem a competência da autoridade.

a

que iniciou o procedimento enviará os documentos à nova autoridade competente, para o lançamento e cobrança devidos (Decretolei n~ 5.844/43, art. 177).

CAP1':TULO 11
DA REPRESENTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Art. 563 - As disposições deste Regulamento são aplic!
veis a todo aquele que responder solidariamente com o c on-t r-a b.uLjj
te ou pessoalmente em seu lugar (Decreto-lei n~ 5.844/43,

art.

192) •
Parágrafo único - Os cônjuges, procuradores bastantes.
tutores. curadores. diretores, gerentes, síndicos,liquidatários
e demais representantes de pessoas físicas e jurídicas, cumprirão as obrigações que incumbirem aos representados (Decreto-lei
n~

5.844/43, art. 192, § único).
Art. 564 _ A capacidade do contribuinte, a representa-

ção e a procuração serão reguladas segundo as prescrições legais
(Decreto_lei n~ 5.844/43, art. 193).
Parágrafo único - Os menores serão representados

por

seus pais ou representante legal (Lei n s ,4.506/64, art. 4!2,§ 2'.:').

CAP:!TULO 111
DAS INTIMAÇOES OU NOTIFICAÇOES
Art. 565 - As intimações ou notificações de que trata
este Regulamento serão, para todos os efeitos legais, consider~
das feitas (Decreto-lei n~ 5.844/43. art. 200):
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a) na data de seu recebimento, quando entregues

pesso~l

mente;
b) na data do recebimento no

domic~lio

fiscal do

con-

tribuinte, quando 'através de via postal ou telegráfica, com direito a aviso de recepção (A.R.); se a data

for

omitida,

15

(quinze) dias após a entrega da intimação ou notificação à agê~
eia postal telegráfica;
c) )0 (trinta) dias depois de sua publicação na impre~
sa ou afixação na repartição, quando por edital.
CAP1TULO IV
DA CONTAGEM

DOS PRAZOS

Art. 566 - Os prazos

fixados

neste Regulamento serão

contínuos, excluindo-se, em sua contagem, o dia de início e incuindo-se o de vencimento (Lei n e 5.172/66, art. 210) .•

§

l~

_ Os prazos só se iniciam oü vencem em dia de ex-

pediente normal na repartição em que corra o processo ou

deva

ser praticado o ato (Lei n2 5.172/66, art. 210, § único).

§

2~

Sempre que o término do prazo de recolhimento de

tributo devido recair,no dia )1 de dezembro, será antecipado

p~

ra o último dia útil do ano, quando não' houver coincidência entre este e aquele (Decreto-lei n2 400/68, art. l5)~

§ )2 _ Ressalvado o caso de que trata o parágrafo

ant~

rior, será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o vencimento do prazo fixado para recolhimento dentro de um mês qual
quer, sempre que em seu último dia não funcionar a rede arrecadadora,
CAPtTULO V
DA TRADUÇÃO MONETÁRIA DOS RENDIMENTOS

Art, 567 - Para os fins do imposto, os rendimentos
espécie serão avaliados em dinheiro, pelo valor que

em

tiverem na

data da percepção (Decreto-lei n2 5.844/4), art. 198).
Art. 568 - Os rendimentos em moeda estrangeira

pagos,

creditados, remetidos, recebidos ou empregados deverão ser convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio vigorante

na

de seu pagamento, crédito, remessa, recebimento ou emprego,

data
ou
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à taxa de câmbio em que forem efetivamente realizadas as operações (Decreto-lei nº 5.844/43. art. 199).
Art. 569
gas sob

a

Os rendimentos recebidos e as deduções

pa-

forma de extinção de cbr-Lg aç S'ee serão avaliados pelo

montante das obrigações extintas. inclusive

juros vencidos, se

os houver (Lei nº 4.506/64. art. 25).
CAP!TULO VI
DISPOSIÇOES

FINAIS

Art. 570 - Quando o contribuinte transferir, de um murrí.c IpLc para outro ou de um para outro ponto do mesmo mun c Ep Lo ,
í

sua residência ou a sede de seu estabelecimento.

fica

a comunicar essa mudança às repartições competentes

obrigado

dentro

do

prazo de 30 (trinta) dias (Decreto_lei nº 5.844/43. art. 195).

§ lº - Idêntica'comunicação deverá fazer o contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional,

decl~

rando, ainda, qual a pessoa habilitada no Pa{s a cumprir.em seu
nome, as disposições deste Regulamento (pecreto_lei nº 5.844/43.
art. 195, § único).

§ 2º

~

O contribuinte ausente de seu domicJ:lio

fiscal

durante o prazo de entrega da declaração de -r-errd Lmen t o s ou de in
terposição de impugnação ou recurso cumprirá as disposições de~
te Regulamento perante a autoridade do distrito em que estiver,
dando-lhe conhecimento do domicílio do qual se encontra ausente
(Decreto_lei nº 5.844/43. art. 194).

§ 3º - Essa autoridade transmitirá os documentos que

r~

ceber à repartição competente (Decreto-lei nº 5.844/43.art. 194.

§ único).
Art. 571 - As participações de transferência de domici
lio. as informações e as comunicações aludidas neste Regulamento poderão ser entregues em mãos ou remetidas em carta

registr~

da pelo correio (Decreto-lei nº 5.844/43, art. 196).

§ lº - A repartição é obrigada a dar recibo da entrega
de penalidade

desses documentos, o qual exonera o contribuinte
(Decreto-lei nº 5.844/43. art. 196, § lº).

§ 2 e - As repartições

fiscais

transmitirão,

outras. as comunicações que lhes interessarem
5.844/43, art. 196, § 2º).

umas

(Decreto-lei

às
nº
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No cálculo do total do imposto lançado

bre as pessoas rfsicas ou jurídicas, ou exigível mediante recolhimento pelas fontes, bem como no das multas,

e correção monetária, será

desprezada

a

juros moratórios

fração

inferior

a

Cr$ 1,00 (um cruzeiro) (Lei nº 4.357/64, art. 13).
Art. 573 - Os valores expressos em cruzeirooneste

Reg~

lamento serão atualizados, anualmente, pelo Ministro da Fazencta,

desprezadas as frações inferiores a Cr$ 1,00 (um cruzeiro) (Decreto-lei n2

401/68, art. 29).

Parágrafo único _ Poderá o Ministro da Fazenda, aten_
dendo à conveniência administrativa, promOver o arredondamento,
para até centenas de unidades, dos valores expressos em cruzei-

ros na legislação tributária, por ocasião da atualização monetá
ria desses valores (Decreto-lei n2 1.J5l/74, art. 10).
Art. 574 _ Os rendimentos derivados de atividades

ou

transações ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são

su-

jeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem (Lei
n2 4.506/64, art. 26).
Art. 575 - Estão isentos do imposto os rendimentos auferidos por governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade
de tratamento em relação aos rendimentos auferidos em seus países pelo governo brasileiro (Lei n2 154/47, art. 52).
Art. 576 - Salvo em casos excepcionais ou naqueles

em

que a lei imponha explicitamente esta condição, não será exigido o reconhecimento de firmas em petições dirigidas à adminis _
tração pública, podendo todavia a repartição requerida,
tiver dúvida sobre a autenticidade da assinatura do

quando

requerente

ou quando a providência servir ao resguardo do sigilo,exigir aQ
tes da decisão final a apresentação de prova de identidade do r!:.
quer ente (Lei n2 4.862/65, art. 31).
Art. 577 - Até 31 de dezembro de 1979, as pessoas juri
dicas, para fins de fusão, incorporação ou outras formas de
binação ou associação de empresas, consideradas de interesse

co~

p~

ra a economia nacional, poderão reavaliar os bens integrantes do
ativa imobilizado acima dos limites de correção monetária,

até

o valor de mercado, independentemente do recolhimento do imposto incidente sobre o acréscimo de valor, decorrente da

reavali~

ção, observado o que estabelece este artigo (Decreto_lei
1.346/74, arts. 12 e 13).
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§ 12 - A suspensão de recolhimento do imposto será

pr~

viamente apreciada pela Comissão de Fusão e Incorporação de Empresas (COFIE) que a submeterá, mediante pa r-ec e r-ç

t

à

aprovação do

Ministro da Fazenda (Decreto_lei n2 1.)46/74, art. )2).

§ 22 - Compete à COFIE, além das atribuições
~orem

que

lhe

cometidas por ato do Ministro da Fazenda, declarar os no-

vos valores do ativo imobilizado para os efeitos dos benefícios
fiscais deste artigo (Decreto-lei n2 1.)46/74, art. ")2, § 12).

§ )2 _ A suspensão de recolhimento do imposto a que se
refere este artigo será convertida em isenção, uma vez

cumpri-

dos os objetivos econômico-financeiros constantes no projeto a_
provado pelo Ministro da Fazenda, no prazo de ) (três) anos,
a
contar da data de sua a p r-c va o ii o (Decreto-lei n s 1.)46/74,

§ 42 -

A

critério da Comissão de Fusão

e

art.

Incorporação

de Empresas -. COFIE, poderá ser pr-o r-r-o g ad o o prazo, sendo que a
falta de pronunciamento desta Comissão, decorr:i;dos 60(sessenta)
dias após o referido p r-a z c ,

implicará em r-e c o rrhe c i.me n t o automá-

tico do cumprimento dos objetivos propostos no projeto (DecretE,
-lei n s 1.)46/74, art. 22,

§12).

§ 52 - Para os efeitos dos benefícios fiscais
tos neste artigo,

somente será permitida uma: única

do ativo imobilizado,

sem ernb a r-g o de ficar facultado

previs-

reavaliação
à

mc sma pe.§.

soa jurídica participar de mais de uma operação a que se refere
o caput deste eo- t.ã g c {De c r-o t.o Le L n s 1.)46/74, art. 22,
c

§ 62 _

O não cumprimento dos objetivos

§ 22).

propostos no pr..2

jcto aprovado implicará na obriGação de recolher o imposto suspenso, com juros e correção monetária, dentro do pra~o

de

)0

(trinta) dias a partir da sua o o n s t a t.ac ii o (Decreto-lei n s 1.)46/

74, art. 52).
§ 72 - O acréscimo de valor resultante da reavaliação
efetuada na forma deste artieo, que deverá ser contabilizado obriGatoriamente com intitulação própria,

será utilizado, compul

soriamente, para aumento de capital, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data da aprovação pelo Ministro da Fazenda,

ob-

servado o disposto no § I) (Decreto-lei n!' 1.)46/74, art. 62).

§ 82 _ O não cumprimento do disposto no

parál~raro ant~

rior acarretará a perda automática dos benefícios previstos
te artiGO (Decreto-lei n2

1.)46/74, art. 6º, § 12).

ne~
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§ 9º - O aumento de capital de que trata o § 7º

deste

artigo não sofrerá tributaç~o do imposto (Decreto-lei nº 1.346/

74, art. 62. § 22).
§ 10 - A isenção estabelecida no .p a r-á g r-a f'o anterior se
pes_

estende aos sócios, acionistas ou titular, beneficiários,

soas físicas ou jurídicas, podendo estas realizar aumento de

c~

pital nas mesmas condições, mediante a incorporação dos valores

distribuídos (Decreto-lei nº 1.346/74, art. 62. § 3º).

§ 11 - A redução do capital ou a extinção da pessoa
rídica, nos 5 (cinco) anos enb se qüe nne s , importará em

à tributação nas pessoas jurídicas a parcela incorporada,
lucro operacional o d.Ls t r-d bud do ,

ficando os sócios,

j~

submeter

como

acionistas

ou titular, sujeitos ao imposto na declaração de rendimento.s,ou
na fonte, no ano em que ocorrer a extinção ou redução ( Decret2
-lei n2 1.346/74, art. 62, § 4~).

§ 12 - No caso de alienação das ações ou quotas de ca_
a.n-

pital recebidas com isenção na forma do § 10 deste artir;o,

tes do prazo previsto no parágrafo anterior, o valor da receita
auferida pelas pessoas jurídicas na operação será integralmente
incluído no lucro tributável [De c r-e t.oc j.e

â

ne 1. 3l16/7h, art. 62,

§ 1) - O prazo a que se refere o § 72 deste artigo

a_

plica-se igualmente à efetivação jur!dica da fusão,incorporação
ou outras formas de comb1nação ou associação de interesses pretendida, e poderá ser prorrogado pelo Ministro da Fazenda em

c~

s o s especiais ou' em atendimento à conveniência da po LLt.Lc a econômico-financeira do País (Decreto-lei n2 1.)46/74, art. ,62,

§

6') .
§ 14 - Eventuais prejuízos ocorridos na alienação

ou

baixa: dos bens reavaliados na forma deste artigo não s e r-zio dedutíveis do lucro tributável, podendo as empresas compens~los com
o resultado das correções monetárias compulsórias posteriores (
Decreto_lei n2 1.)46/74, art. 72).
§ 15 - Os preju1:zos a que se refere o parágrafo

rior estão limitados à parcela que ultrapãsse o valor

corrigido monetariamente nos termos da legislação vigente
ereto-lei n2 1.)46/74, art. 7 Q , § 1 2).

§ 16 _ Poderão ser computados, como custo ou
em cada exercício, as quotas anuais de depreciação

e

ante_

origina~

(De_

encargo,
amortiza-
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ção,·calculadas com base nos valores contabilizados
reavaliação de que trata este artigo, corrigidos

depois

da

~onetariamente,

desde que procedidas às mesmas taxas utilizadas para a depreci~
ção de valores originais dos bens que lhes deram origem, eo mon
tante acumulado dOB encargos não poderá exceder o valor reava-

§

1iado aprovado pela COFIE (Decreto-lei n9 1.346/74, art. 79,
2 9).

§ 17 - O custo ou encargo referidos no parágrafo anterior independem das depreciações ou amortizações ocorridas, que
continuarão a ser feitas sobre o válor originário

e

correçoes

monetárias, e serão admitidos concomitantemente até o término da
vida útil dos bens correspondentes.

§ 18

Depreciado ou amortizado totalmente o valor ori

ginal dos bens, não mais será admitida qualquer depreciação

ou

amortização sobre a parcela acrescida a t{tulo de reavaliação.

§ 19 - Em casos .excepcionais e a tendida a pol{ tica governamental, o Ministro da Fazenda poderá autorizar autilização
de taxas superiores às referidas no § 16 deste artigo, mediante
proposta da COFIE.

§ 20 _ Às correções monetárias calculadas sobre

o va-

lor das reavaliações, ap Lã.c am-cse as normas dos artigos, 239 a 249.

§ 21 - O disposto no § 16 não se aplica à cota de

eXau~

tão de recursos minerais a que se refere o Decreto-lei nv 1.096,
de 23 de março de 1970 (Decreto-lei ns 1.346/74, art. 711, § 3 9).

§ 22 _ O valor resultante da reavaliação na forma prevista neste artigo não importará em modificações no valor emmo~
da estrangeira registrado pelo Banco Central do Brasil, como in
vestimento ou reinvestimento de pessoas residentes ou
das na exterior (Decreto-lei n9 1.346/74, art. 8 2).

domicili~

§ 23 _ As disposições deste artigo não se aplicam às em
n2

presas concessionárias de serviços públicos (Decreto-lei.
1.346/74, art. 12).

§ 24 _ Fica assegurada a aplicação dos Decretos-leisnº
1.182, de 16 de julho de 1971, n s 1.186, de 27 de agosto de 1971,
nº 1.253, de 29 de dezembro de 1972, e n 9 1.300, de 28 de deze~
bro de 1973, aos processos de reavaliação existentes em

26

de

setembro de 1974, na COFIE, e ainda não apreciados, podendo, no
entanto, a pedido da pessoa jur!dica interessada, serem

apli~a-
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das aos referidos proc~ssos as disposições deste artigo (Decre-

to-lei n~ 1.)46/74, art. 14 e § único).
Art. 578 - As fusões e incorporações das sociedades s~
guradoras continuam regidas pelo Decreto-lei

n~

1.115. de 24 de

julho de 1970, aplicando-se, no que couber, as disposições do al:,

tigo anterior (Decreto-lei nº 1.346/74, art. 11, e
TIl:>

Decreto-lei

1.391/75, art. H).
Parágrafo único _ O regime especial de que

trata

este

artigo prevalecerá até )1 de dezembro de 1979 (Decreto-lei

nº

1.391/75. art. 1º. § único).
Art. 579 - Os processos e as declarações de rendimentos não poderão sair das repartições da Secretaria
Federal, salvo quando

58

da

Receita

tratar de recursos e restituições,

Ou

cobrança da dívida ativa, casos em que ficará cópia autenticada
dos documentos' essenciais (Decreto-lei n~ 5.844/43, art. 203).
§

l~

- A Secretaria da Receita Federal poderá adotar o

processo de microfilmagem para a reprodução de declarações
rendimentos, fichas de informações e de documentos
escrituração dos contribuintes.

§

2~

e

de

livros de

- As cópias assim obtidas, depois de autenticadas,

produzirão os mesmos efeitos dos originais.
Art. 580 - A Secretaria da Receita Federal, através de
seu órgão competente, poderá fornecer ao Banco Central

do

sil quaisquer informações relativas a bens' no exterior

perten-

Bra-

centes a residentes no País (Decreto-lei n~ 94/66, art. 6~).
Art. 581 - Aos casos p r-ev í.s t o e nos artigos 511 e 548, .§l.
p1ica-se o disposto no artigo 316 e parágrafos do Código Penal,
independentemente da responsabilidade civil destinada à reparação de perdas e danos, ocasionada pelo excesso de exação
n~

(Lei

4.357/64, art. 38).
Parágrafo único - Ao contribuinte prejudicado fica as_

segurado o direi to de representação ao Ministério

Púb Ld c o

, para

o exercício da ação penal, com observância das disposições est.§l.
belccidas para os crimes de ação pÚblica, no Código de Processo
Penal (Lei n s 11.357/64, art. 38, § único).
Art. 582 - Os dispositivos deste Regulamento
se aos casos previstos em tratados e convenções no que
rem, com os mesmos, incompatíveis.

aplicamnão

f' o-,
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Até )0 (trinta) de junho de 1975, as pessoas

jurídicas legalmente autorizadas ao exercício de qualquer ativ~
dade de industrialização ou comércio de metais preciosos, pedras
preciosas ou semipreciosas, pode~ão regularizar
e os valores dessas substâncias minerais e dos

as

quantidades

produtos

acaba-

dos ou em elaboração delas provenientes que componham seus est.2.
ques (Decreto-lei n2 1.)70/74, art. 22,

e Decreto_lei n2 1.)99/

75, art. 12).

§ 12 - As pessoas jurídicas que utilizarem a faculdade
prevista neste artigo ficarão sujeitas apenas
imposto à alíquota de

ao

pagamento

do

(dois por cento) sobre os valores acre.§.

cidos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em

até

parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se
)0 (trinta) dias após a

regularização dos

lei n2 1.)70/74, art. 22,

(dez)

10

a

esto~ues

primeira
(Decreto-

§ 12).

§ 22 _ Nenhum outro imposto ou multa será c o b r-edo emr-ª
zão da regularização do estoque de que trata o caput deste arti
go, quer referente a operações anteriores que tenham

tido como

objeto os bens que o compõem, quer nas pessoas físicas dos tit~
lares,

sócios ou acionistas (Decreto-lei nv 1.370/74,

art. 22,

§ 32 - Sob pena de perda dos benefícios previstos
parágrafos anteriores,

nos

a diferença apurada "deverá ser escri "tur-ª

da a crédito de conta de reserva específica, para oportuna e c0.!!l
pulsória capitalização, aplicando-se ao cas~ o disposto no arti
go 2)6 (Decreto-lei n2 1.)70/74, art. 22,
Art.
zo,

584 -

§ )2).

Nos contratos de financiamento de longo

pr~

em setores especiais, celebrffdos, durante o ano de 1975,den

tro de programas de instituições financeiras sob controle de

c~

pital do Governo Federal, é facultado ao mutuário abater do im_
posto devido em cada exercício o valor da correção monetária anual que exceder a 20%

(vinte por cento)

(Decreto_lei

número

1.410/75, art. 12).

§ 12 - O abatimento autorizado no caput deste artigo 5.2rá feito no exercício seguinte àquele em que for devida a

corr~

ção monetária e não se aplica à referente ao ano de 1975 (Decr~
to-lei n2 1.410/75, art. 12, §§ 12 e 22).

§ 22 _ A faculdade prevista neste artigo poderá ser exercida pel-o mutuário durante todo o prazo do contrato,

desde
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que não esteja inadimplente (Decreto~lei nº 1.410/75,

art. -i s ,

§ J').
§ 3º - Se o montante do imposto devido pela pessoa jur{dica não for bastante para

a~sorver

todo o excesso de

corre-

ção monetária, a diferença constituirá crédito fiscal para uti~
lização em exercícios seguintes (Decretõ=lei nº 1.410/75,
j

art.

e , § 4º).

§ 4º - Os projetos a que se refere est8 artigo são

a-

queles do setor privado, relativos à indústria de bens de capi-

tal, à indústria siderúrgica, de fundição e de ferro-ligas,
pesquisa, mineração e metalurgia

à

de metais não-ferrosos, " à pr2

dução de pasta mecânica, celulose e papel,

à indústria

química

e petroquímica, à indústria de cimento, à indústria de fertilizantes e à pequena ou média empresa, industrial e comercial (D~
ereto-lei nº 1.410/75, art. 2º).
Art. 585 - Este Regulamento entrará em vigor

na

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

data
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DE 2 DE SETEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor de diversas unidades orçamentártas, o credito suplementar de Cr$ 11.824.000,00, para retorço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6'? da Lei nc 6.189, de 16 de dezembro de
1974,
DECRF.TA:

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria Geral, Inspetoria Geral de Finanças, Divi::>[o
de Segurança e Informações, Departamento de Administração e Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Cr$ l1.824.00Q,00 (onze
milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 2700, a saber:

crs
2700 2701 -

Gabinete do Ministro

2701.16070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.1.2.0- Material de Consumo
2702 - Secretaria Geral
2702.16090412.005 3.1.1.1 -

{)2 3.2.3.3 3.1.4.0 2704 2704.16080322.011 3.1.3.2 2705 2705.16291692.003 3.1.2.0 2706 2706.16070211.291
3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0

1,00

MINISTI:RIO DOS TRANSPORTES

-

2706.16070212.013 3.1.2.0 3.1.3.2 -

3.1.4.0 3.1.5. O 4.1.4.0 -

2706.16070212.026 3.1.2.0 -

4.1.4.0 -

.
.

Coordenação do Planejamento
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia ......................••
Encargos Diversos
..
Inspetoria Geral de Finanças
Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria
Outros Serviços de Terceiros
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
Material de Consumo
.
Departamento de Administração
Plano de Transferência para Brasilia
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Coordenação dos Serviços Administrativos
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Material permanente
..
Manutenção de Residências Oficiais
Material de Consumo
.
Material permanente
.

100.000
120.000

250.000
25.000
40.000

250.000

20.000

1.350.000
1. 300. OuO
2.631.000
1.000.000
2.300 000
100.000
100.000
600.000
20.000
50.000
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Cr$ 1,00

2706.16070222.166 3.1.1.1 02 -

Serviços de Documentação
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ..................•..

2708.16070212.010 3.2.5. O -

Administração Pessoal
Contribuições de Previdência Social

3.1.3.2 2708 -

Outros Serviços de Terceiros ........•...
Departamento do Pessoal

TOTAL

150.000
50.000

268.000
..

11.824.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2700, a saber:
Cr$
2700 27U1 Atividade -

3.1.3.2 2702 Atividade -

3.1.3.2 -

1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Gabinete do Ministro
2701.16070202.001

Outros Serviços de Terceiros

600.000

Secretaria Geral
2702.16090412.005

Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

11.224.000
.

11.824.000

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data. de sua pubücação, revogadas as disposições em ccntràrío.
Brasília, 2 de setembro de 1975; 1549 da Independência e a7Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
Dyrceu Araujo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N," 7G.1Sl3 --

DF. 2 DE SETEMBRO DE

1975

Abre uo Ministerlo rIa Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$
16.312.500,00, para retorço de dota{,-oes consignadas no vigente Orçc-

-mento,
o Preaídente da República.
usando da atrãbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
é: da autorização contida no artigo 6.° da Lei n.v 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECREfA:

Art. L" Pica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, ') crédito
suplementar no valor de Cr$ lO.:n<i.bUG,OO (dezesseis milhões, trezentos e
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doze mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
16.00 -

MINISTERIO DA EDUCAÇAO E CULTUR,\

15.05 -

secretaria de Apoio Administrativo Entidades Supervisionadas

1505.08472372.819 -

Atividades a Cargo da Fundação Nacional de Material Escolar
4.3.6.0 - Auxílios para Inversões Financeiras ...
15.09 - Conselho Federal de Cultura

1509.08480212.087 3.1.2.0 15.10 1510.08070212.088 3.1.3.2 15.13 1513.08070212.091 -

Coordenação e Píscalízação das Atividades Culturais
Material de Consumo
.
Conselho Federal de Educação

11. 000

25.000

Coordenação e Supervisão do Ensino
outros Serviços de Terceiros .......•.•

Comissão Nac.cnal de Moral e Civismo

100.000

Coordenação das Atividades de Moral e

Cívtsmo

3.1. 2. O 3.1.3.2 3.1.4.0 15.15 -

Material de Ccnsumo ......•.•..•.•.•..
outros serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Departamento de Assistência ao Estu-

1515.08470212.464 -

Coordenação das Atividades de Assistên-

6.600
10.000
5.000

dante
cia ao Estudante

4 .1. 3. O ';.1.4.0 1515.08472352.177 3.2.7.9 1515.08472372.094 3.1.2.0 15.24 -:1524.08430212.477 3.1. 2. O 3.1. 3.1 1524.08430312.481 4.3.4.0 15.26 1~2(L08470212.267 3.1.2.0 3.1.3.2 1526.08482472.120 3.1. 2. O 3.1.3.2 3.2.7.9 4.1.3. O -

Equipamentos e Instalações
Material Permanente

.

150.000
150.000

Diversas
.
Distribuição de Material Escolar e Cívico
Matertal de C'Jn5U!1?:O
.
Departamento de gnsíno Médio
Coord-enação e Supervisão do Ensino

11.000.000

.

Concessão de Bolsas de Estudos

Médio
Material de Consume
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Assistência 'I'écnlca e Financeira às Instituições Privadas de Ensino

Auxilias para Equlpamentos e Instalações
Instituto 'Nacional do Livro
Admírustração do Instituto
Material de Ocnaumo
.
outros Serviços de Terceiros
.
Promoção do LIvro e de Bibliotecas
Material de Consumo
.
Outros Serviços d.e Terceiros
.

Diversas.

E~quipamentos

.
e Instalações

TOTAL . .

.
.

,55.000

100.000
2.460. coa
750.000
50.000
555. VOO

90.000

no. eco

170.000
?5.000
16.:n2 50l}

·548

ATOS

DO

PODER EXECUTIVO

Art. 2..0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçame.ntárras consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
MINISTllRIQ DA EJDUGAÇAO E CULTURA

15.00 -

15. C2 - Secretaria Geral
Atividade -

.1502.08090412.005

3.1.3.1 15.D4 Atívidade -

Remuneração de Serviços Pessoais .....

n. 000

Secretaria de Ap...: io Administrativo
1504.08474272,086

3. .1.2.0 -

Material de Consumo

.

3.1. 3.1 3.1.3.2 15.09 -

Remuneração deSeIviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
Conselho Federa', de Cultura

.
.

5.407.700
2.092.300
3.500.000

.

20.000
5.000

1510. Ofj07C212. 088
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços pessoais
15.13 - Comissão Nac'onal de Moral e Civismo

100.000

Atividade -

1509. C848Ü212.087

3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
4.1.3. O -

Equipamentos e Instalações

15.10 Atividade -

Conselho Federal de Educação

Atividade -

1513.08070212.091
Fquípamentos e Instalações

4.1.3.0 4.1.4.0 15.15 o

Atividade 3.2.7,9 4.3.5.0 15.24 Atívídac,c -

3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.3. O 4.1.4.0 _

Ativida....e 3.1.3.2 3.1.4.0 -

.
Material Permanente .....•.............
Departamento de Assistência ao Estudante
1515 08472372.094

DIversas

.

570.000

285.000

Auxilíos para Material Permanente

Departamento de Ensino Médio
16~4,08430212.477

Outros .Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
1524.08430312.111

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

Atividade - 1524.0843Q3112.481
3.2.7.9 - Diversas . .
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
15.26 -

13.000
8.500

.
.
.
.

408.100
300.000
138.100
113.600

.
.

1.000.200
600.000

.
.

350.000

Atividade -

1526. 0847021~. 267
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais

Atividade 3.1.3.2 Atividade -

3.1.3.1 3.1.4.0 -

400.000

Instituto Nacional ao Livro

1526.0B482472.1HJ
Outros Serviços de Terceiros
1526. (.8182472 12\1

Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Drverscs ...•. '"
TOTAL

500.000

,.

66.000

.

166.1,00

.

258.000

..

lG.312.500

Art. 39 O presente crédito obedecerá à seguinte programação no Ane...
xo In da Lei Orçamentária em curso:
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45.00 -

MINISU:RIC DA EDUCAÇAO E CULTURA

- Entidades sepervísíonadas
45.03 - Fundação Nacional de Material Escolar
4503.08472372.265 - Produção e Distribuição de Material Escolar e Dídático

11.000

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárto .

Brasília, 2
República.

de

setembro

ele 1975; 154.° da

Independência e 87.'> da

ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO-LEI N9

76.189 -

DE

2 DE SETEMBRO DE 1975

Abre ao Governo do Distrito Federal o crédito suplementar de Cr$
130.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que .lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69, da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de
1974,
DE.CRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Governo do Distrito Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 130.000,00U,00 (cento e trinta milhões de crueeírosr,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 3000, a
saber:
Cr$ 1,00
3000 - TRANSFERJ':NCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS
3005 -

Transferências ao Governo do Distrito Federal
3005.06291702.929 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito ,Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
.
3005.06301742.929 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
.

3.400.000

6.000.000

3005.06311772.929 -

Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
.
3005.08421882.929 - Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal
..........••....................
3005.08431982.929 3.2.7.3 01 -

Atividades a Cargo do Governo do Distrito Federal
Entidades Estaduais
Pessoal
..........•.....................

20.000.000

60.600.000

10.000.000
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3005.14754322.929 .- Atividades a Cargo do Governo do Dis-

trito Federal

3.2.7.3 01 -

Entidades Estaduais
Pessoal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .
T O T A L

30.000.000
130.000.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação consignada no vigente Orçamento ao sub-

anexa

3900,

a saber:
3900 -

RESERVA DE CONTING:!:NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência................
130.000.000
Art. 3Q Em decorrência do crédito suplementar aberto, o Anexo !II.
da Lei Orçamentária em curso, .obedecerá a seguinte programação:

3900.99999999.999 3.2.6.0 -

6000

~

6001 6001.06291702.401 -

TRANSFER:!:NCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS

Governo do Distrito Federal
Manutençáo das Atêvídades do COrpo de

Bombeiros do Distrito Federal
.
Manutenção das Atividades da Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal
6001.06311772.403 - Manutenção das Atividades da Polícia Militar do Distrito Federal
.
6001.08421882.404 - Manutenção das Atividades do Ensino
.
Oficial do Distrito Federal
6001.08431982.404 - Manutenção das Atividades do Ensino
Oficial do Distrito Federal
.
6001.14754322.407 - Manutenção das Atividades Médico-Hospitalares do Distrito Federal
.

3.400.000

6001.06301742.402 -

TOTAL

6.000.000
20.000.000
60.600.000
10.000.000
30.000.000
130.000.000

ATt. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

José carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DEORE'r0 N." 76.180 -

N; 2 DE SETEMBRO DE

1975

Abre à Justiça do Trabalho em, lavor de diversas uníacaee o créditJ suplementar de Cr$ 2.450.000,00 para reforço de dotações consíanaõae no
vzgente Orçamento.

O Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo ç,," dá. Lei n.O 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fãca aberto à Justiça do Trabalho, em favor de díversaa unidades orçamentárias, .o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.450.000,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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(dois milhões, quatrocentos e cinqüenta mil' cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a saber:
CrS 1,00
0800 -- JUSTIÇA DO TRABALHO
0801 - 'I'rrbunal Superior oc Trabalho
0801.02040212.013 - Coordenação dos Serviços Administrativos
212.000
3.1. 2. O - Material de COllSU·T·, •••••••••••••••••••
138.000
3. 1.;3.2 - Outros Serviços de Terceiros .•...•......
0802 - Tribunal Regional de Trabalho da La Regíão
08Q2.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.2.0 - Material de Consumo .......•..........
300.000
3.1.3.2 .- Outros Serviços de Terceiros .....•.•....
250.000
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
50.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Ins-talações •...........
250.000
0806 - Tribunal Regional do Trabalho da 5."
Região
0806.02040251.431 - Edifício-Sede para Juntas de Conciliação
e Julgamento em Feíra de Santana
300.1)00
4.1.1. O - Obras públicas
.
0806.02040251.436 - Edífícíc-Sedc para Juntas de Conciliação
e Julgamento em Alagoinhas
4.1.1.0 - Obras Públicas .". - ..••..•..•..........
;'0{). 000
0806.02040251.433 - Edríícío-Sede para Juntas de conciliação e Julgamento em Santo Amaro da
Purificação
300.000
4.1.1 O - Obras Públicas .• _....•.................
0807 - Tribunal Regional do Trabalho da 6."
Região
0807.02040112.021 - Processamento de Causas
100.000
3.1.2.0 - Material de Consumo .•................
0807.U2040212 .122 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3. 1. 2. O - Material de Consumo
.
100.000
3.1.3.2 - Outros Serviçcs de Terceiros ..•.......
50.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos .........•.•....•....
10.000
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
40.000
TOTAL . . ..................•.....
2.450.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orcementárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0800, a saber:
oaoo - JUSTIÇA DO TRABALHO
0801 - Tribunal Superior do Trabalho
Atividade - 0801.02040212.013
14.000
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
373.000
3.1.5. O - Despesas de zxercic-oe Anteriores •....•.
13.000
3.2.7.6 - Pessoas
.
0802 - Tribunal Regional do Trabalho da l.a
Região
Atividade - 0802. C2D40112. 021
50.000
4.1.4.0 - Material Permanente .....•.......••.••.
Atividade - 0802.02040122 021
100.000
4.1.4. O - Material Permanente .............•....
Projeto -- 0802.020;0251.391
100.000
4.2.1.0 - Aquíaícão de Imóveis
.
Projeto - 0802.02040251.393
350.000
4.2.1.0 - Aquístçâo de jmóvets .......•...........
Projeto - 0802.02040251.411
250.000
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
.
081)6 - Tribunal Regional do Trabalho da 5."
Região
Projeto -- 0806.02040251.431
300.000
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis ..••.•....•..•..••
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Projeto -- 0506.D204GQ51.436
4.2.1.0 -- Aquisição de Imóveis
]Projeto -- 0806.02040251.128
4.2.1.0 - Aquisição de Imovers
0807 -- Tribunal Regional do
Região
Projeto -- 0807.02040251.518
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis

Trabalho da

.

300.000

.

300.000

6~

.

TOTAL

300.QOO
2.450.000

Art. 3,° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasíüa,
República.

2

de

setembro de lV75; 154.°

da Independência e 87.0 da

ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Rei.<: Velloso

DECRETO NQ 76.191 -

DE

2

DE SETEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar
de crs 10.000.000,00 para reforço de dotaçaD consumaaa no Vigente Orçamento.

O Preslder-te da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH. da Constituição.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. o
crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000.00 (dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 2800,
a saber:
Cr$

1.00

2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
2802.15814841. 646 - Demarcação e Regularização de Terras
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial

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

10.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária, consignada no vigente crçamente ao subanexo3900, a saber:
Cr$

3900 -

1,00

RESERVA DE CONTING:!:NCIA

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6. O - Reserva de Contingência
10.000.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 37'? da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Pauladas Reis _vezzoso

ATOS
DECRETO N9 76.192
SETEMBRO DE 1975

DE

2

DE

Autoriza o juncionamento do curso
de Educação Física da Faculdade
de Educação Física de santo Amaro, mantida pela Orqamieaciio Santamarense de Educação e Cultura,
com sede na cidade de São Paulo,
ESV1do de São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número 1.844-75, conforme COnsta dos Processo números 4.308-73-CFE
e 218.379-72 do Ministério da Educação e cultura,

2.529-75, conforme consta dos Processos números 12.901-1975-CFE e
213.745-75 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 10 E' cassada a autorização de
funcionamento concedida pelo Decreto número 70.490, de 11 de maio de
1972, publícado no Diário Ot~C1.at da
União de 12 susebqüente, à Factndade
de pedagogia e Estudos Sociais ce
Praia Grande, mantida pelo Centro
de Estudos Universitários de Praia
Grande, com sede na cidade de Praia
Grande, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Física,
licenciatura e Técnico em Desportos,
da Faculdade de Educação Física de
Santo Amaro, mantida pela Orgauízação Santamarense de Educação e
Cultura. com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 na
República.
ERNESTO GEISEL

Ne'll Braga

DECRETO N9 76.193
SETEMBRO DE 1975
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DE

2

DE

Cassa a autorização de iumcíonamento da Faculdade de pedagogia e gstudos Sociais de Praia Grande, na
cidade de Praia Grande, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educacão n?

DECRETO

N9

76.194 - DE 2
DE 1975

DE

SETEMBRO

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia de Operação da Faculdade de Tecnologia da Universidade
de Caxias do Sul, cOm sede na ci·dade de caxias do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.514-75, conforme consta dos
Processos números 13. 334-75-CFE e
263.573-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 lt concedido reconhecimento ao curso de Engenharia de. Operação, modalidade Mecânica de Maquinas, da Faculdade de Tecnologia
da Universidade de Caxias do Sul,
com sede na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Bul ,
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N'? 76.195 SETEMBRO DE 1975

DE

2

DE

Dispõe sobre a Medalha do Pacitícador e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o Art. 81, item IH da Constituição,
DECRETA:

Art.. 1Q A Medalha do Pacificador,

a que se refere o Decreto nc 56.518.
de 29 de junho de 1965. poderá ser

concedida:
I - com Palma:
aos militares e aos CIVIS braslletros
que, em tempo de paz, no desempenho de missões de caráter militar ou
de segurança, se hajam

distinguido,

com risco de vida, por atos pessoais
de abnegação, coragem e bravura,
comprovados em inquérito
policial
militar ou sindicância;
II - sem Palma:
a) aos militares do Exército que.
em tempo de paz, no desempenho de
missões de caráter militar ou de segurança, se hajam distinguido por
atos pessoais de abnegação, corag-em
e bravura, devidamente comprovados
em informação contida na proposta;
b) aos militares do Exército que,
por suas atitudes, dedicação e capacidade profissional, tenham contríbuído para elevar o prestigio do Exército junto às Forças Armadas de OU~
tros países e desenvolver as relações
de amizade e compreensão entre o
Exército Brasileiro e os de nações
amigas;
c) aos militares e CIVIS estrangeiros que tenham prestado assinalados
serviços ao Exército ou contribuído
para a ccnsclidaçâc e desenvolvimento das relações e vínculos de amizade
entre os exércitos de seus países e o
do Brasil;

d) aos militares da Marinha e da
Aeronáutica, que se tenham tornado
credores de homenagem especial do
Exército, por serviços a este prestados;
e) às instituições e aos civis brasileiros, nas condições da alínea anterior.
Art. 29 A Medalha e os seus Complementos terão as seguintes características:
I medalha de bronze, com es~
cudo de O,025m de largura e O,030m
de altura, com coroa de O,008m de
altura, de acordo com o desenho
anexo;
II - no anverso, o Brasão do Duque de Caxias: escudo partido de
dois traços e cortado de um; no primeiro as Armas de Silva, no segundo as de Affonseca ou Fonseca,
no terceiro as de Lima, no quarto
as de Brandão, no quinto as de 80romenho, no sexto e 'últímo as de
Silveira. E, por diferença, uma bríca
de prata com farpão de negro. Coroa
de Duque;
IH - no reverso, campo de escudo
liso, contendo uma moldura -::OlIJ o
título "Medalha do pacificador", encimada pela legenda "Duque de Caxias" ;
IV - a fita, de seda chamalotada, terá O,03lm de largura por O,ü40m
de altura, partida em cinco iistras,
sendo três azuis e duas vermelhas;
V a miniatura terá as mesmas
características da
medalha com
O,012m de largura e O,Ol4m de altura,
pendente de uma fita de seda chamalotada com O,014m de largura e
O,040m de altura;
VI - a barreta, da mesma fita da
medalha, terá O,OlOm de altura;
VII - a roseta; botão círcuiar com
O,OlOm de diâmetro, será recoberta
com a mesma fita da medalha.
Parágrafo único. A Medalha do Pacificador com Palma terá na fita, na
barreta e na roseta, uma palma dourada.
Art. 39 A Medalha será concedida
pelo Ministro do Exército, a quem
caberá baixar as instruções estabelecendo os critérios e demais normas
reguladoras para a sua concessão.
Art. 4° A Medalha do Pacificado!
poderá ser ooncedida "post mortem'
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nas condições do Art. 19, do presente
decreto.
Art. 59 O militar ou civil que, já
tendo recebido a Medalha do Pacificador, for agraciado com a Medalha do Pacificador com Palma, perderá o direito ao uso da primeira.
Art. 69 Fica assegurado aos já possuidores da Medalha do Pacificador
o direito ao uso da condecoração, -essalvadas as disposições dos artigos 59
e 79.
Art. 79 Perderão o direito de uso:
I - os condecorados nacionais que
tenham perdido a nacionalidade, ou
suspensos os direitos políticos;
II - os militares brasileiros condenados à pena de reforma prevista
no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;
III - os oficiais brasileiros declarados indignos do oficialato, por decisão do Superior Tribunal Militar;

IV - as praças brasileiras licenciadas ou excluídas a bem da disciplina;
V - os militares e CiVIS punidos
com base nos Atos Institucionais.
parágrafo único. A cassação será
feita "ex officio", por ato do Mínístro do Exército.
Art. 89 E' permitido o uso da Medalha com os uniformes militares.
Art. 99 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nc 1.884, de 17 na
dezembro de 1962, com a redação que
lhe deu o Decreto n- 56.518, de 29
de junho de 1965, e demais disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

(ANEXO AO DECRETO N' 76.195, DE 2 DE SETEMBRO DE 1975

I.lNVERSO

REVERSO

[[[[]]
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DECRETO N.o 76.196

DE

3

DE

SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a reclassificação âe cargos em comissão e tranetormação
de encargos de representuçiia de
gabinete, para a composição ccs
Categorias Direção Superior, CÔd2g0 LT-DAS-IOl, e Assessoramento Superior, Código LT-DAS-I02,
do Grupo Direção e dssessorcmento Superiores, Código J...T-DAS-IOO,
da Tabela Permanente da Universidade Federal de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstituiçâo, e tendo em vista o disposto
no artigo 181. itens I e H, do Decreto-lei n.s 200. de 25 de fevereiro de
1967; no artigo 4.°, do Decreto-lei
TI.O 900, de 29 de setembro de 1969;
no artigo 7.° da r....eí n.? 5.645, de 10
de dezembro de 1970; e o que consta

do Processo n'' DASP -

110, de 1973,

DECRETA:

Art. 1.0 São reclassiflcados e trensformados, na forma do Anexo I, em
funções de confiança integrantes das
Categorias Direção Superior, código
LT-DAS-I01, e Assessoramento Superior, código LT-DAS-102, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código LT-DAS-100, da Ta..bela Permanente da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculada ao
Ministério da Educação e Cultura,
os cargos em comissão e encargos de
representação de gabinete a que se
refere o Anexo I.
Art. 2.° A transformação dos encargos de representação de gabinete
em funções de confiança, de que trata este Decreto, somente se efetivara.
DECRETO NQ 76.197 -

com a publicação dos respectivos atos
de provimento, mantido, até então, o
preenchimento de tais encargos, na
forma constante da situação anterior
do Anexo I.
Art. 3.° As atribuições dos ocupantes das funções de Assessor, de que
trata este Decreto, são as descritas no
Anexo I-A.
Art. 4.° O provimento das funções
de confiança compreendidas no Anexo I é da competência do Reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais, na forma prevista no item U
do artigo 4.° do Decreto 11.° 75.656,
de 24 de abril de 1975.
Art. 5.° Na aplicação deste Decreto, deverá ser observada, quando couber, a disposição constante do artigo
2.° do Decreto n.e 75.656, de 1975.
Art. 6.° A Unlversíuaue s'eceral
de Minas Gerais deverá adotar providências no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante do Anexo I,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 7.° As despesas decorrentes <ia
aplicação deste Decreto serão atencacas peros recursos orçamentários
próprios da Universidade Federal de
Minas Gerais.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contra-to.
Brasflía, 3 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.c da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. O. de
5 de setembro de 1975.

DE

3

DE SETEMBRO DE

1975

Abre à Presidência d'I República em favor do Serviço Nacional de Informações o crédito suplementar de Cr$ 3.393.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtuiçào,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica abert oã Presldêncla da República, em favor do Serviço
.
Nacional de Informações, o crédito suplementar no valor de Cr$

ATOS
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3.393.000,00 (três milhões, trezentos e noventa e três mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:

crs 1,00
1100 -

PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA

1104 - Serviço Nacional de Informações
1104.06291692.012 - Coordenaçâc do Sistema Nacional de Informações
3.1'.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
TOTAL ....•..... ,

.

460.000
2.343.000
590.000
3.393.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 1100, a saber:
Cr$ 1,00
1100 -

PRESIDllNCIA DA REPÚBLICA

1104 Atividade 3.1.3.1 3.1.4.0 4.1.3.0 -

Serviço Nacional de Informações
1104.06291692.012
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações

..
.

TOTAL

..

50.000
1.000.000
2.343.000

---~

3.393.000

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Baptista de Oliveira Figueiredo
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.198 -

DE

3

DE SETEMBRO DE

1975

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal o crédito suplementar de Crg
.
7.790.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 7.790.000,00 (sete milhões, setecentos e noventa mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo ..
1000, a saber:
1000 -

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
DOS TERRITóRIOS

1001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal
1001.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

E

.
.

Cr$ 1.00

4.000.000
160.000
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01 02 3.2.3.3 1001.15814882.015 3.2.3.1 3.2.3.3 -
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Salárío-Famílía
Processamento de Causas
Pessoal CIvil

.

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Despesas Variáveis
.
Salário-Família .0.0 ••..••••..•...•....•
Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
Salário-Familia
.
0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TOTAL

.

crs 1,00
100.000
1.800.000
400.000
50.000
1.270.000
10.000
7.790.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Vigente Orçamento. a saber:
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presídêncía da Re-

pública
Projeto -- 2802.0307021&.100 -3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e. Vantagens Fixas
3900 - RESERVA DE CONTINGENCIA

4.000.000

.

3900.99999999.999 -- Reserva de Contingência
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
TOTAL

4.000.000
3.790.0eO
3.790.000

..

7.790.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 3 de setembro de
República.
ERNESTO

1975; 1549 da Independência e 879 da

GEISEL

Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N9 76.199 --

DE 3 DE SETEMBRO DE

1975

Abre ao Tribunal Federal de Recursos o crédito suplementar de Cr$
1.320.500,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.320.500,00 (hum milhão, trezentos e vinte mil

AT.QS
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e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0500, a saber:
0500 -

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS

0500.020W102.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
0500.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.3 - Salário-Familia •••.•...................
TOTAL

Art. 29

.

crs

1,00

1.121. 700
105.000
86.400
7.400
1.320.500

Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or-

çamento, a saber:
0500 -

TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS

Atividade - 0500.15814882.015
3.2.3.1 - Inativos
3900 - RESERVA DE CONTINGllNCIA
3900.99999999.999 3.2.6. O -

.

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

485.500
485.500
835.000
835.000

TOTAL

..

-----1.320.500

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.200 SETEMBRO DE

DE

3 DE

1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências da Faculdade de Ciências,
Letras e Educação de Presidente
Prudente, com sede na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei. nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.562-75, conforme consta dos Processos nvs 10.568
de 1974 - CFE e 241.187-75 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:

Art. III Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências, lícenciatura plena, habilitações em Química, em Física, em Biologia e em
Matemática, da Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente
Prudente, mantida pela Associação
Prudentina de Educação e Cultura,
com sede na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney .nraça
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DECRETO NQ 76.201 SETEMBRO DE

DE

1975

3

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Educação Artística da Faculdade de
Educação Artística Teresa D'Avila,
com sede na cidade de Lorena, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n9
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n'? 1.903-75,

con-

forme consta dos Processos n.s ....
5.857-73 - CFE e 235.838-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Desenho, lQ e 29 graus, da Faculdade
de Educação Artística Teresa D'A vila,
mantida pelo Instituto Santa Teresa
com sede na cidade de Lorena, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87l? da
República.
Ney

representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, observada, em cada caso, a legislação pertinente:
1) Na área do Ministério do Trabalho:
- Conselho Nacional de política
Salarial CCNPS), de que trata a Lei
nv 5.617, de 15 de outubro de 1970;
Conselho Superior, Conselho
Curador e Conselho Deliberativo da
Fundação centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, organizada pelo Decreto número
62.172, de 25 de janeiro de 1968;
lI) Na área do Ministério da Indústria e do Comércio:
- Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), instituido pelo Decreto-lei nc 73, de 21 de novembro de

1966;

Art. 1o Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas e

ERNESTO

EXECUTIVO

GEISEL

Braga

DECRETO N'? 76.202 - DE 3 DE
SETEMBRO DE 1975
Inclui representação do Ministério da
Previdência e Assistência. Social nos
órgãos de deliberação coletiva que
menciona.

o Presidente da República
no uso da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Oonstltuição, tendo em vista o disposto no
artigo 146, parágrafo único, Jetra "b",
do Decreto-lei 200, de 25 de reverei-o
de 1967, e na Lei nv 6.036, de 19 de
maio de 1974,
DECRETA:

Art. 19 - Os órgãos de deliberação coletiva a seguir indicados passam a ter, na sua compoaíção, um

IH) Na área do Ministério da
Saúde:
- Conselho Deliberativo do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição UNAN), constituído pelo Decreto nc 73 .996, de 30 de abril de
1974;

IV) Na área do Ministério da Edu-

caçao e Cultura:

- Conselho Consultivo do centro
Nacional de Educação Especial ....
(CENESP), criado pelo Decreto número '72.425, de 3 de julho de 1973;
- Conselho Técnico Administrativo
do Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional CCENAFOR), orgamzado pelo
Decreto nc 65.322, de 10 de outubro
de 1969.
Parágrafo único. A represencaçâo
do Ministério da Prevldêncta e Assistência Social nos Conselhos da Fundação Centro Nacional de Segurança,
Higiene e Medicina do 'I'raba.ho
substituirá a do INPS.
Al't. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1975;
da Independência e 879 da
República.

1549

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
Arnaldo Prieto
paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
L. G. do Nascimento e suoa

561

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NI? 76.203 SETEMBRO DE

DE 4 DE

1975

Autoriza o funcionamento da habilitação em Artes Industriais do Centro de Ensino Superior de São Carlos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuição. de acordo com o artigo 47
da Lei n« 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
en- vista o Parecer do Conselho Pederal de Educação nv 2 .494-75, conforme consta dos Processos nvs 3.275
de 1973 - CFE e 240.391-75, do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcicnamento da habilitação em Artes Industriais no curso de Artes Práticas
do Centro de Ensino Superior de São
Carlos, mantido pela Associação Brasileira de Educadores Lassalistas. com
sede na cidade de São Carlos, Estado
de São Paulo.
Art. 2\1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
1:W· da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Neu

GEISEL

Braga

DECRETO N9 76.204 SETEMBRO DE

DE

4

DE

1975

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Psicologia de Marília, com
sede na cidade de Marília. Estado
de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com
artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.542 de 1975,
conforme consta dos Processos n'a "
8.946-74 - CFE e 241.184-75 do Mínistérto da Educação e Cultura,

°

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o functonamento da Faculdade de Psicologia
de Marília, com O curso de Psicologia,

licenciatura, mantida pela Associação
de Ensino de Marilia, com sede na ctdade de Marília, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87r,J da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NI? 76.205 SETEMBRO DE

DE

1975

4

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Direito da Faculdade de Direito do
Instituto Ritter dos Reis, com sede
na cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ns
842, de 9 de setembro de 1969 c tende
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.488-75, conforme consta dos Processos ncs 10.503
de 1974 - CFE e 241.185 de 1975, do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconheelmente ao curso de Direito da Faculdade de Direito, do Instituto Ritter
dos Reis, mantida pela Sociedade de
Educação Ritter dos Reis, com sede na
cidade de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEIS!':L

Braga

DECRETO N9 76.206 SETEMBRO DE

DE

4

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso ce
Pedagogia da Universidade Regtonal do Nordeste, com sede na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe COJlfere o artigo 81 item lII, da õonstí-
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DO

artigo 47

da Lei no 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Pederal de Educação nc 2.496-7b, conforme consta dos Processos ncs 11.744
de 1975 -

CFE e 239.734-75, do Mi-

níatérfo da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, licenciaturas de 19 grau e plena, habilitações em Orientação Educacional, em
Administração Escolar e em Magistério das Disciplinas Pedagógicas

Português-Francês, do Instituto
de
Ensino Superior do Alto Uruguai
IESAU, mant.ído pela Fundaçâo de
Iõnsíno Superior do AltD Uruguai
lESAU, com sede na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

do

Ensino de 29 grau da Universidade
Regional do Nardeste, com sede na
cidade de Campina Grande, Estado

DECRETO NQ 76.208

da Paraíba.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
154'? da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N9 76. 207

~

DE 4 DE

SETEMBRO DE 1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Letras do Instituto de Ensino Superior do Alto Uruguai ~ IE8AU, com
sede na cidade de Frederico, Westptuüen, Estado do Rio Grande do
Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe ccnfere o artigo 81, item UI, da Consti-.
tuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei n.s 5.540, de 28 de novemrn o
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842. de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n,v 2.493-75. conforme consta dos Processos nvs 9.486
de 1974 ~ CFE e 240.396-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura plena, habilitações em Português-Literatura, Português-Inglês e

DE 4 DE

SETEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava,
com sede na cidade de Ituverava,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituíção, de acordo com o artigo 47
da Lei n» 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.506-75, conforme consta dos Processos ncs 10.915
de 1974 - CFE e 241.186-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, licenciatura plena, habilitações em Magistér-io das Disciplinas Pedagógicas ao
Ensino de 2Q grau e em Administração Escolar da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava,
mantida pela Fundação Educacional
de Ituverava, com sede na cidade de
Ituverava, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
da Independência e 879 da
República.

1549

ERNESTo GEISEL

Ney

Braga
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DECRETO NQ 76.209 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1975
Concede reconhecimento aos ce-sos de
Pedagogia, de Serviço Social e de
Aâministraçtio do InstltU"to de CUJn~
cias Sociais de Americana, com sede
na cidade de Americana, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Ocnutituíção, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.539-75, conforme consta dos Processos n.ss ... ..
11. 740-75 _

de 1974 -

CFE e 239.738-75, do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Química Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, com sede na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

Braga

CFE e 242.745-75 do Mi-

nistério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Pedagogia, licenciatura plena, habilitações em Orientação Educacional, em Admínístração
Escolar e em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino de 29 grau,
de Serviço Social e de Administração, do Instituto de Ciências Sociais
de Americana, mantido pelo Instituto
Salesíano Dom Bosco, com sede na
cidade de Americana, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

forme consta dos Processos nos 10.032

Braga

DECRETO NQ 76.210 - DE 4 DE
SETEMBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Química Industrial da Universidade
Federal de Santa Maria, com sede
na cidade de Santa Maria, EstadO
do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.512-75, con-

DECRETO NQ 76.211 - DE 4 DE
SETEMBRo DE 1975
Concede reconhecimento aos cursos de
Administração, de Ciências Contábeis e de Ciências Atuariais da Faculdade Porto Alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas,.
com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do SuL

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.523-75, conforme consta dos Processos nos 10.647
e 10.648-74 -

CFE e 239.741-75 do

Ministério da Educaçao e Cultura,
DECRETA:

Art. te E' concedido reconhecimento aos cursos de Administração,
de Ciências Contábeis e de Ciências
Atuariais, da Faculdade Porto Alegrense de Ciências Contábeis e Administrativas, mantida pela Sociedade
Educacional Sul Riograndense, com
sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
AI·t. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

Braga
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DECRETO N9 76.212" SETEMBRO DE 1975

DE

PODER EXECUTIVO

DO

4

DE

Aprova o Plano de Reestruturação da
Universidade Federal Rural de Per-

nambuco.
o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens TIl e V, da
Constituição, na forma do disposto
na Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968,
DECRETA:

Art. 1ÇI Fica aprovado o Plano de
Reestruturação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que .com
este é publicado, assinado pelo Mímstro da Educação e Cultura.

Art. 2<> Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n« 64.067, de 5 de
fevereiro de .1969, e demais disposições

em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
1549 da Independência
República.
ERNESTO

Ney

e

879

da

GEISEL

Braga

outras que concorram ou venham a
concorrer para o desenvolvimento do
meio rural, não somente no grau superior, como também no 2" grau;
II - a realização de pesquisas básicas e aplicadas relacionadas com
aquelas ciências;
III - a realização de cursos de
pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização, extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os
requisitos exigidos pelo seu Regimento Geral, que atendam às exigências
de sua programação específica e às
peculiaridades do mercado de trabalho regional;
IV - o levantamento da realidade
de sua zona geo-econômica, através
das atividades de extensão;
V - a formação e treinamento de
professores agrícolas para o ensino
do segundo grau.
Parágrafo único. As atividades da
niversidade serão objetívadas através do ensino, da pesquisa e da extensão, em seus atuaís "campi" universitários, localizados nos Munieipios do Recife e de São Lourenço da
Mata, no Estado de Pernambuco, ou
em quaisquer outros locais de sua livre escolha.
TÍTULO

PLANO DE REESTRUTURAÇãO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DE PERNAMBUCO
TÍTULO I

Universidade e seus objetivos

Art. 1 A Universidade Federal Rural de Pernambuco, criada pelo Decreto Estadual ui? 1.741, de 24 de
ç

julho de 1947, transformada em Au-

tarquia Federal pela Lei nv 2.524, de
04 de julho de 1955, vinculada ao
Ministério da Educação e cultura,
pelo Decreto ui? 60.731, de 19 de maio

de 1967, e reestruturada pelo Decreto
nc 64.067, de 05 de fevereiro de 1969.
é uma Instituição de ensino, gozando

de autonomia didática, administrativa financeira e disciplinar, a ser
exe{cida na forma da Lei e de seu
Estatuto.
Art. 29 No atendimento de seus
objetivos, a mvers.dade promoverá:
I - a formação de profissionais no
âmbito das ciências agrárias e de

rr

Estrutura da Universidade

Art. 39 A estrutura da Universidade
Federal Rural de Pernambuco compreende:
I - órgãos de deliberação superior:
a)
Conselho Universitário;
b)
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão;
c) Conselho de Curadores.
II - 'Órgãos executivos:
a)
Reitoria;
b)
Unidades Universitárias;
c) órgãos Suplementares.
CAPíTULO I

órgãos de Deliberação Superior

Art. 49 Os órgãos de deliberação
superior, referidos no artigo anterior,
terão composição, estrutura e atribuições definidas no Estatuto da Universidade.
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Parágrafo único. O Conselho Universitário e o Conselho de Ensino,
Pesquisa e Etxensão serão estruturados em Câmaras com atribuições fixadas pelo Estatuto.
CAPÍTULO I1

órgãos Executivos
SEÇÃO I

Reitoria

Art. 59 A Reitoria, órgão executivo
da Universidade, compreende:
a)
Reitor, indicado e nomeado na
forma da Lei e do Estatuto;
b)
o Vice-Reitor, indicado e nomeado na forma da Lei e do Estatuto;
c) as Pró-Reitorias, para desempenho de atividades relacionadas com
a administração Universitária;
d)
os órgãos de apoio e assessoramento;
e)
os órgãos executivos da administração geral;
f)
os órgãos executivos da administração específica.
Parágrafo único. Os titulares das
Pró-Reitorias e os Diretores e Chefes
dos órgãos acima citados serão providos na forma da legislação pertinente.
SEÇÃO I1

Unidades Universitárias

Art. 69 A Universidade Federal
Rural de Pernambuco passa a constituir-se das seguintes unidades:
I - Sistema Comum de Ensino e
Pesquisa Básicos:
a)
Departamento de Física e Matemática;
b)
Departamento de Química;
c) Departamento de Biologia;
d)
Departamento de Morfologia e
Fisiologia Animal;
e) Departamento de Letras e Ciências Humanas.
II - Sistema de Ensino Profissional e Pesquisa Aplicada:
a)
Departamento de Agronomia;

b)
Departamento de Tecnologia
Rural;
c) Departamento de Medicina Veterinária;
d)
Departamento de zootecnia;
e)
Departamento de Pesca;
f)
Departamento de Ciências Domésticas.
Art. 79 As unidades que compreendem o Sistema Comum de Ensino e
Pesquisas Básicos abrangem as áreas
fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados em si mesmo ou em
vista de ulteriores aplicações.
Art. 8° As unidades que compreendem o Bístema de Ensino Profissional
e Pesquisa Aplicada ministrarão o ensino e o treinamento profissional em
nivel de graduação e pós-graduação.

SEÇÃO III

órgãos Suplementares

Art.
São órgãos Suplementares
da Universidade:
a)
Biblioteca Central;
b)
Imprensa Universitária;
99

c) Núcleo de Processamento de Dados e Estatística;
d)
Núcleo de Educação Física e
Desportos;
e)
Colégio do 29 Grau "Dom Agostinho Ikas".
Parágrafo único. Para fins de ensino, pesquisa e extensão, os órgãos
Suplementares estarão a serviço da
Universidade, na forma regulada pelo
Regimento Geral.
CAPÍTULO UI

Organização Didático-Científica

Art. 10. Cada Departamento da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, congregando áreas de conhecimentos afins ,terá em vista a
integração do ensino, da pesquisa e
da extensão, e o estabelecimento do
regime de cooperação entre os seus
docentes.
Art. 11. Os Departamentos serão
dirigidos por Diretor escolhido na forma que dispuser o Estatuto da Universidade.
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Art. 12. O ensino na Universidade,

nos níveis de graduação e de pós-

graduação, será realizado através de
cursos, cuja organização será disciplinada no Estatuto e Regimento Geral
da Universidade.

Art. 13. Cada curso terá um Coordenador e um Colegiado de Coordenação Didática, dispondo o Estatuto

e o Regimento Geral sobre as atribuições, constituição e forma de escolha dos mesmos.
Art. 14. Na organização dos Cursos serão observadas as seguintes

normas:

DECRETO N9 76.213 SETEMBRO

DE

DE

4

DE

1975

Dispõe sobre a transferência da ezecução do Plano de Melhoramento da
Alimentação e do Manejo do Gado
Leiteiro - PLAMAM - para a Em'{;resa Brasileira de Assistêncta Técnica e Extensão Rural .
EMBRATER e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens In e V, da Constituição,
DECRETA:

I - Matrícula por disciplina;
II - Currículo hierarquizado em

pré e co-requisitos;
lU Controle de integralização
'curricular pelo sistema de créditos.
'TíTULO III

Dispoeiçôee Gerais e Transitórias
Art. 15. Até a nomeação, na forma
do Estatuto, do Diretor do Departamento e do Coordenador de curso,
serão designados: titulares "pro
tempore" pelo Reitor, ouvido o Conselho Universitário.
Art. 16. Os vencimentos dos Diretores nomeados, das Escolas e Institutos extintos, ficam mantidos na
situação atual, até que sejam adaptados à nova sistemática da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970.

Art. 17. Até a aprovação do Estatuto e do Regimento Gera Ida Universidade, atualizados em função da
presente reestruturação, reger-se-á a
Universidade pelos Estatuto e Regimento Gera Iatualmente existentes,
no que não colidirem com a atual estrutura, cabendo ao Conselho Universitário deliberar sobre os casos omissos.
Art. 18. Dentro do prazo de cinco
(5) anos, a Universidade promoverá
a avaliação do funcionamento de sua
estrutura, visando introduzir os reajustamentos que se tornarem necessários. - Ney Braga.

Art. 19 As atividades do Plano de
Melhoramento da Alimentação e do
Manejo do Gado Leiteiro - PLAMAM
passarão a ser executadas pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRATER,
nos termos do Decreto nc 75.373, de
14 de fevereiro de 1975.
Art. 29 O Ministério da Agricultu.a alocara. recursos nnanceiros para
execucão do PLAMAM. em : .rbríca
especifica do seu orçamento, de contormídade com o II PND.
Art. 39 O Ministro de Estado da
Agricultura baixará os atos complementares que se fizerem necessários
à execução deste Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos nss 58.597, de 10
de junho de 1966 e 72.492, de 19 de
julho de 1973 e demais disposições em
contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87Çl da
República.
João Paulo dos Reis
ERNESTO

v euoeo

GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N9 76.214 SETEMBRO DE

DE

5

DE

1975

Extingue a Comissão l-nterministerial:
criada pelo Decreto n9 74.182, de
30 de agosto de 1974.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição,
DECRETA:

Art. te Fica extinta a Comissão Interministerfal criada pelo Decreto nv
74.482, de 30 de agosto de 1914.
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 379 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
Shigealei Velei
João Paulo dos Reis Velloso
Euclides Quandt de Oliveira
Antonio Jorge Correa

DECRETO N9 76.215 - DE 5
SETEMBRO DE 1975

DE

Estabelece os limites definitivos da
Reserva Indígena São Marcos, declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, as áreas de terras de domínio particular nela existentes, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, com fundamento no Decretolei nc 3.365, de 21 de junho de 1941;
alterado pela Lei no 2.786, de 21 de
maio de 1956, e tendo em vista o disposto no Decreto nc 73.233, de 30 de
novembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 A Reserva Indígena São
Marcos, criada pelo Decreto nv 71.106,
de 14 de setembro de 1972, passa a
ter, de acordo com o parágrafo único
do artigo 49, do Decreto no 73.233, de
30 de novembro de 1973, os seguintes
limites definitivos: Norte: - Pelo
Rio das Mortes, desde a confluência
do Rio São Marcos até a confluência
do Rio Dom Bosco; Leste: - Pelo
Rio Dom Bosco, desde a confluência
com o Rio das Mortes, até a sua mais
alta cabeceira, de coordenadas 15°15'
latitude Sul e 52926' longitude \"101';
daí segue por uma linha seca de ..
3. GOOm, rumo 12945' NW, até um igarapé afluente do Rio Píndaíba, dai segue pelo igarapé até sua barra com
o Rio Pindaiba. Dai segue pelo referido rio até sua mais alta cabeceira; Sul: - Da mais alta cabeceira
do Rio Pindaíba segue por uma linha
seca de 4.000m rumo 82Q25' NE, até
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a mais alta cabeceira do Rio São
Marcos, dai segue pelo referido rio
até um ponto de coordenadas 15919' S
e 52932' W. Deste ponto segue por
uma linha seca de 5. 600m no rumo
47Q58' SW até o pIator da Serra Azul,
por onde segue em diversos rumos
numa extensão de 19.000m, cujo despenhadeiro servirá de limite natural:
no encontro deste caminhamento com
uma cerca de arame na qual S.;)gue com diversos rumos numa extensão de 5. OOOm até a barra do córrego
Fundo, seguindo pelo referido córrego
até a barra do Rio Barreiro, daí segue pelo Rio Barreiro abaixo até a
barra do Rio Diamante, por onde 8"'gue até sua mais alta cabeceira, daí
por uma linha seca no rumo,
S\V
na extensão de 1. OOOm, dai com o
rumo NW segue por uma linha seca
na extensão de 7.000m até o córrego
Boqueirão seguindo. dai por um igarapé João da Mata, afluente do córrego Boqueirão até sua cabeceira de
coordenadas 15918' SE e 52956' W, de
onde segue no rumo NE; Oeste: Pelo rumo NE segue por uma linha
seca e sinuosa, pelo espigão divisor
na extensão de 14.000m, até encontrar novamente o córrego do Bcqueirão, seguindo por este até a sua confluência com o Rio São Marcos. por
onde segue até a confluência do Rio
das Mortes, ponto de partida.
Art. 29 Ficam declara-das de utilidade pública, para fins de desapropriação a ser promovida pela Fundação Nacional do Indio, as terras de
domínio privado compreendidas na
área delimitada no artigo 19, deste
Decreto, e discriminada nas plantas
anexas ao Processo no 12.323j75-M.r.,
rubricadas pelo Presidente ti"
FUNAI.
Art. 3Q OS imóveis desapropriados
se destinam ao usufruto das comunidades indígenas dos Xavantes e à
implantação dos serviços federais de
assistência ao indio, devendo ser qualificados com terras ocupadas pelos
silvícolas, de propriedade da União,
nos termos do artigo 4Q, item IV, da
Constituição.
Art. 4Q O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto,
poderá
proceder, se alegar urgência, de conformidade com o artigo 15. do Decreto-lei nc 3.365. de 21 de junho de 1941,
com as alterações introduzidas pela
Lei n 9 2.786, de 21 de maio de 1956.
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Art. 59 Fica a Fundação Nacional

do Indio autorizada a promover
medidas necessárias à efetivação

as
da

desapropriação, amigável ou judicial,
mediante a utihzação dos recursos que

serão colocados à sua disposição.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1975;
1541" da Independência
República.
ERNESTO

e

879

da

GEISEL

Maurício Rangel Reis

DECRETO NQ 76.216 SETEMBRO DE 19'1'5

DE

8

DE

Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar a doaçao do terreno
que menciona, situado no Município
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.105 e
1.180 do Código Civil,
DECRETA;

Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que João Alves de Sousa
Filho e sua mulher Antonia Carolina.
da Silveira fizeram à União Federal,
com a ínterveníêncía da Pretettura
Municipal de Uberlândía, do imóvel
constituido de terreno com a área de
59,0000 ha (cínquenta e nove hectares) e benfeitorias existentes, sítuado
na Fazenda Capim Branco, Município
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o no ..
0680-7.013, de 1974.

.AJ:t. 29 No terreno a que se refere
o artigo 19 foi instalado um posto
agropecuário do Ministério da Agricultura.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
José Carlos Soares de Freire

DECRETO N9 76.217 - DE 8 DE
SETEMBRO DE 1975
Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que men_
ciona, situado no Município de Santo Antonio de Leverger, Estado de
Mato Grosso.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rII da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
19 do Decreto-lei nc 178, de 16 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:
Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso, do imóvel constituído de
terreno com a área de 1.007. 500.00m2
(um milhão, sete mil e quinhentos
metros quadrados) e benfeitorias, situado no lugar conhecido por "Lagoa.
da Bica" ou "Capão da Bica", no
Município de Santo Antonio de Leverger, Estado de Mato Grosso, de acordo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o no 0187-055, de 1975.
Art." 29 O imóvel a que se refere
o artigo 10 se destina à instalação do
Centro de Ciências Agrárias da cessionária, no prazo de 2 (dois) anos,
a contar da dada da assinatura do
contrato de cessão, que será lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3Q A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorías realizadas, se
ao imóvel, no todo ou em parte, vier
a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 29 deste Decreto, ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
José Carlos Soares Freire
Ney Braga
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DECRETO N.O 76.218 - DE 9 DE
SETEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a competência das Juntas de Recursos e do Conselho de
Recursos da Previdência Social e dá
outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, da Consbíbuíção, e tendo em vista o disposto
no artigo 20 da Lei n.s 5.107, de 13 de
setembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica atribuída às Juntas de
Recursos da Previdência Social e ao
Conselho Je Recursos da Previdência
Social competência para julgar os recursos interpostos pelas empresas contra decisões do Instituto Nacional de
Previdência Social decorrentes da fiscalização da regularidade dos depósitos para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
Art. 2.° O Ministro da Previdência
e Assístêncía Social, atendendo aos
aspectos peculiares da gestão administrativa do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, poderá limitar às
Juntas que atendam mais de perto
às necessidades e conveniências do serviço a competência prevista no artigo
anterior.
Art. 3.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de set-embro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República..
ERNESTO GEISEL
L. G. do Nascimento e Siiva

DECRETO NQ 76.219 - DE 9 DE
SETEMBRO DE 1975
Declara de utilidade pública, pora fins
de constituição de servidão aclministrauoa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
da Companhia Paulista de Força e
Luz do Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto TI.O 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo

com o que consta do processo

569
M~IE

702.107-75,

DECRETA;
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão que
parte da linha tronco Pioneiros - Igarapava até a subestação de Guará no
Município de Guará, no Estado de
São Paulo, cujo projeto e planta de
situação número Bx-D-l0616 foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão da Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, no processo MME 702.107-75.
Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
admínistratlva necessátrta em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luiz para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de c-onstrução, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra Vl9.,
praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decrete-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela
Lei número 2.786, de 21 de maio de
1956.
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Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;

154.° da Independência
República.

e

87.0

da

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Rodrigues Barbalho

DECRETO N." 76.220 _.-

DE

9

DE

SETEMBRO DE 1975

tnaroeietnca Melhoramentos Paracatu S .A. para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
- CEMIG a concessão para produzir, transmitir e distribuir energia
elétrica no Município de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.

Transfere da

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
1.0, do Decreto-lei número 7 .062, de 22
de novembro de 1944, combinado com
o artigo 64, do Decreto n." 41.019, de
26 de fevereiro de 1957, alterado pelo
Decreto n.v 56.227, de 30 de abril de
1965 e, nos termos dos artigos 140 e
150 do Código de Aguas, de acordo

com o que consta do processo N.rME.
701. 957-75.
DECRETA:

Art. 1." Fica transferida para a
Centrais Elétricas de Minas Gerala
S.A. - CEMIG a concessão para produzir, transmitir e distribuir energia
elétrica no Município de Paracatu,
Estado de Minas Gerais. de que é titular a Hidroelétrtca Melhoramentos
Paracatu S.A .• por força do Decreto
n." 39.114, de 2 de maio de 1956.
§ 1." A presente 'concessão vigorará
pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo
o qual os bens e instalações que, no
momento, existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à
União.
§ 2." A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas, devendo entrar com o
respectivo pedido até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo da vigência
sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
§ 3." A concessionária fica obrigada
a cumprir o disposto na Código de
Águas. leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2." Fica aprovada a transferência dos bens e instalações vinculados aos. serviços de energia elétrica
da Hídroelétrfca Melhoramentos Paracatu S.A. para a Centrais Elétrica",
de Minas Gerais S. A. - CEMIG.
Art. 3." Não importa o presente ato.
no reconhecimento do valor atribuído
aos bens e Instalações como investimento a remunerar, o qual será determinado pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, de
conformidade com a legislação vigente.
Art. 4." O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;
154" da Independência e 87" ôa
República.
ERNESTO

GEISEL

Arnaldo Rodrigues Barbalho

DECRETO N9 76.221 SETEMBRO

DE 9 DE

DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos de
Licenciatura de 1Q grau !3.m Artes
Práticas, em Educação Física e em
Educação Geral, da Universidade
Federal de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decretc-Iei numero 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n." 1.879-75, conforme consta dos Processos nvs 9.220
de 1974 - CFE e 234.913-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q
E' concedido reconhecimento aos cursos de Licenciatura de
1Q grau em Artes Práticas, em Educação Física e em Educação Geral, desenvolvidos pela Universidade Federal
de Minas Gerais, em 1972 e 1973, em
convênio com o Governo do Estado
de Minas Gerais e o Míntstérfo da
Bducação e Cultura.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 8"{9 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney

Braga
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DECRETO NQ 76.222 - DE
SETEMBRO DE 1975

9 DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Tíbiríça",
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-Ieí número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n'' 2.528. de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
7.558 de 1974 - CFE e 246.372 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q
E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática, licenciatura plena, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Ttbh-íçà",
mantida pela Associação 'I'íbirlçá de
Educação, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76.223 - DE 9
SETEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento do cW'so de
Serviço Social das Faculdades
da
Zona Leste de São Paulo, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 34-75, conter-

me consta dos Processos nvs 3.662-73
- CFE e 240.167-72 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. lQ Fica autorizado o funcionamento do curso de Serviço Social
das Faculdades da Zona Leste de São
Paulo, mantidas pela Associação de
Ensino Superior Paulistana. cem sede
na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ne1J Braua

DECRETO NQ 76.224 - DE
SETEMBRO DE 1975

9 DE

Autoriza o funcionamento da habilitação em Comércio
Exterior
no
curso de Administração do Instituto
Municipal de Ensino SU?Jerior de
São Caetano do Sul, com sede na
cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nQ
842, de 9 de setembro Ú~ 1969, conforme consta do Processo nc 208.852
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
TIECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Comércio
Exterior no curso de Administração do
Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, com sede
na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DE

DO
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DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Estudos Sociais da
Faculdade de

Educação, Ciências e Letras, manuda pela união Pioneira de tnteçrcção Social UPlS, com sede na
Distrito
Fecidade de Brasília,
deral.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ttr, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro

de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.906-75,

1975 do Ministério da Educação e Cul-

tura,

SETEMBRO DE 1975

con-

DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais,
habilitação em Educação Moral e Cívica, da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, mantida pela União
Pioneira de Integração Social -- ,.
UPIS, com sede na cidade de Brasília,
Distrito Federal.
Art , 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

forme consta dos Processos nos ....

ERNESTO

5.323 de 1973 -

Ney

CFE e 246.381 de

DECRE'l'O N9 76.226 -

GEISEL

Braga

DE 10 DE SETEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério do interior, em favor do Gabinete do Iâinistro e da Se~
cretoría Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
Cr$ 116.320.000,00, para reforço de dotações consignadas 1W -aoente

orçamento,

O Presidente da República,

usando da atribuição qt;c lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição
e da autorização cantina no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974
DECRETA;
Art. 19 Fica aberto ac Ministério do Interior, em favor do Gabinete do

Ministro e da Becretarta Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar de Crg 11ü.320.000,00 (cento e dezesseis milhões, trezentos e vinte
mil cruzeiros), par.a retorço de dotações consignadas no vigente orçamento
ao subanexo 1900, a saber:

crs

1900 1901
1901.07070202.001
3.1.1.1
01
02
3.2.5.
1903

-

°---

1903.07070212.900 3.2.7.2 01 04 -

1,00

MINIST'ERIO DO INTERIOR

Gabinete do Ministro

Assessoramento Superior
Pessoal Civil
ucncímcntce e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Secretaria Geral Entidades Supervisronadas
atividades a Cargo do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Inativos . .
.

06 -. Salárto-Famíkla . .
07 -- Contribuições de Previdência Social

.

.

50.000
2.000.000
200.000

29.500.000
1. 600.000
3.500.000
4.000.000
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1903,.07070212.902

~

3.2.7.2
01
07
1903.07070212.903

-

3.2.7.2
01
07
19O;L07070212.904

--

3.2.7.2
01
04
06
07
1903.07070212 905

-

3.2.7.2
01
07
1903 07070212.906
3.2.7.2
01
04
06
07
1903.07070212.907
3.2.7.2
01
07
1903.07070212.908
3.2.7.2
01

Atividades a Cargo da Superrrrtendênela do Desenvolvimento da Amazônia
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contrlbuíções de Previdência Social
.
Atividades e, Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento da Região CentroOeste
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atévíríades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
.
Entidades Federais.

Pessoal . .

.

Inativos . .
.
Salarío-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento da Região Sul
-' Entidades Federais
- Pessoal . .
.
.- Contribuições de Previdência Social
.
- Atívtoades a Cargo da Superintendência
do Vale do São Francisco
- Entidades Federais
- Pessoal . .
.
- Inatívos . .
.
- Salário-Família
.
- Contribuições de Previdência Social
.
-- Atrvidades a Cargo da Superintendência
da Zona Franca de Manaus
- Ent.dades Federais
- Pessoal . .
.
- Contrlbuíções de Previdência Social
.
- Atividades a Cargo do Território Federal
do Amapá
__ Entidades Federais
- Pessoal
.

04 -

06 07 1903,07070212.909 -

Cr$ 1,00
2.500.000
1.250.000

1.050.000
200.000

6.500.000
30.000
100.000
1.500.000

1.000.000
250.000

4.600.000
70.000
330.000
1.000.000

1.500.000
750.000

o

Inativos

.

Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atrvídades a Cargo do Terrltório Federal
de Rondonia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ...........•..................
04 - Inativos . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
~903. 07070212.910 Atividades a Cargo do Território Federal
de Roraima
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
04 - Inativos . .
.
05 - Pensionistas . .
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1903.14760212.901 - A tcvldades a Cargo do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento
3.2.7.2 - Ent.dades Federais
01 - Pessoal
.
04 - Inativos
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.

11. 000.000
950.000
550.000
1.500.000

10.000.000
750.000
1. 750.000

4.000.000
250.000
5.000
115.000
1.000.000

7.000.000
300.000
300.000
1.900.000
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Cr$ 1,00
Atividades a Cargo da Fundação Nadonal do índio
- Ieundações Instituídas pelo Poder Público
- Pessoal .
- Contribuições de Previdência Bornal
- Atavidades a Cargo do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas
- Entidades Federais
-- Contrfbu'ções de Prevídêncía social ....

1903.15ü70Z12.911 -

3.2.7.5
01
07
1903.15844942.900
3.2.7.2
07

1903.15844942.901 -

At:vidades a

Cargo

do

7.000.000
1. 500. DOO

750.000

Departamento

Nacional de Obras de Saneamento
3.2.7.2 ~ Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social....
190::1.15844942.904 -- Atividades a Cargo da Superintendência

do Desenvolvimento do Nordeste
Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social .....
1903.15844942.908 - Atdvldades a Cargo do Território Federal
do Amapá
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 -- Contribuições de Previdência Social ....
1903.15844942.911 - Attvídaues a Cargo da Fundação Nacional do índio
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
07 -- Contribuições de Previdência Social ....
Total . .
'.....

1.000.000

3.2.7.2 -

150.000

1.000.000

70.000
116.320.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao suba.nexo 3901.\ a saber:
3900 -

c-s 1,00

RESERVA DE CONTINGE:NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
116.320.000
Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto, o Anexo JI! da
Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação;
3900.99"999999.999 3.2.6.0 -

c-s
4900 -

M1NISTE:R10 DO INTERIOR DADES SUPERVISIONADAS

4901 -

Departamento Nacional de Obras Contra

4901.07070212.545 4901.15844942.060 4902 4902.14760212.545 4902.15844942.060 4903 4903.07070212.547 4904 -

1,00

ENTI-

as Secas
Admintatração do Departamento

Contribuição para a Formação do Patrimôníc do Servidor Público
Departamento Nacional de Obras de Saneamento
Administração do Departamento
Contribuição para a Formação do Patri-'"
mônio do Servidor Público .
Superintendência do Desenvolvimento da

38.600.000
750.000
9.500.000
1.000.000

Amazônia .

Administração da Superintendência ....
Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro Oeste

3.750.000
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4904,07070212.547 4905 -

Adminlstraçâo da Superintendência ....

Cr$ 1,00
1.250,000

Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste
8.130.000
4905.070702 t2. 547 - Administração da Superintendência ....
4905.15844942.060 - Contrtbuiçâo para a Formação do Patrimônio do Servidor Público
.
150.000
4906 - Supermtendênc'e. do Desenvolvimento da
Região Sul
4906.07070212.547. - Administração da Superintendência
1.250.000
4907 - Superintendência do Vale do São Francisco
4907.07070212.54'7 - Administração da Superintendência ....
6.000.000
4908 - Superintendência da Zona Franca de
Manaus
2.250.000
'WQ8. 07070212.547 - Adm'ntstração da Superintendência ...
4909 - Território Federal do Amapá
H.OOO.OOO
4909.07070Z12.499 - Administração do Território Federal ..
4909.15844942.030 - Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público
.
1.000.000
4910 - 'rcrntõr:c Federal de Rondônia
12.500.000
4910.070702]2.499 - Admmistraçâo do Território Federal
4911 - Territóríc Federal de Roraima
4911.07070212.499 - Admmistraçâo do Território Federal
5.370.000
4912 - Fundação Nacional do índio
8.500.000
4912.15070212.264 - Admtnístraçâo da Fundação
.
4912.15844942.060 - Contribuição para a Formação do Patri70.000
mônio do Servidor Público
.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975; 154Q da Independência e 87 da
Repúbüca..

ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Joao rasuo dos Reis vezzoso
Maurído Rangel Reis

DECRETO

NQ

76.227 -

DE

10

DE SETEMBRo DE

1975

Abre ao Mi11.:istério do Exército, o crédito suplementar de Cr$ 15.174.100.. 00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituâçâo,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECREt:'A:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 15.174.100,00 (quinze milhões, cento e setenta e quatro mil
e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexc 16.00, a saber:
16.00 16.01 1601.06281661.083 4.1.4.0 -

MINIST>;RIO DO EXllRCITO

Ministério do Exército
Equipamento de Armamento e Acessórios
Material Permanente
.

ces

1,00

6.500.000
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1601.06281661.084 -

Equipamento de Engenharia

4.1.3.0 -

Equipamentos e Instalações

1601.06281662.326 3.1.2.0 1601.06281662.328 -

Gr$ 1,00

.

2.000.000

Obtenção de Munições
Material de Consumo
.
Suprimento e Manutenção de Material de

Motomecanização
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
T

6.572.700
101.400

-15.174.100

o tal

Art. 2Çl Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01'çamento, a saber:
Cr$ 1,00
16,00 -

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

16.01 Atividade ~
3.2.4.1 02 4.3.1.1 02 Projeto 3.1.2.0 4.1.1.0 Atividade 3.1.3.2 Atividade 3. 1. 2. O -

Ministério do Exército
1601.06080342.027
Juros da Dívida pública
Fundada Externa
Amortização da Dívida Pública
Fundada Externa
1601.06281661.409
Material de Consumo
Obras Públicas
1601.06281662.329
Outros Serviços de Terceiros
1601.06281662.330
Material de Consumo
Total

184,800

.

,~,

.

1.642,500

.
.

1.344,800
6,500.000

.

101.500

.

3.400.500

..

15.171,100

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

10

de setembro de 1975: 154(( da Independência e S79 da

ERNES'IO GEISEL

Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NÇl

76.228 -

DE

10

DE SETEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Jus.tiça em javor de diversas unidades o crédito suplementar de Crg 12.254.700,00 para retorço de dotações consi.1nadu:3
no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constitutção,
e da autorização contida no ai tdgo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art.
dades, o
duzentos
dotações

19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas uni-

crédito suplementar no valor de Cr$ 12.254.700,00 (doze rrulhôes,
e cinqüenta e quatro mil, setecentos cruzeiros), para retorço de
orçamentárias consignadas ao subanexo 2000, a saber:

ATOS DO PODER

2000 -

Im

EXECU'l'IVO

crs

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

2001 - Gabinete do Ministro
2001.12070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
2001.12070212.026 - Manutenção de Residências Oficiais
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
2004 - Ministério Público Federal
2004.12693942.153 - Defesa dos Interesses da União em Juízo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
2005 - Ministério Público da Justiça. Militar
2005.12693942.153 - Defesa dos Interesses da União em Juízo
3.1.1.1 _. Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens 'Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
2015 - Departamento Federal de Justiça
2015.12693922.163 - Estudos da Organização Política, da Cida3.1.3.2 2017 2017.12693922.002 3.1.3.2 3.2.3.3 -

102.400
248.400
41.400
18.000

9.711.500
368.000
22.000

1.600.000
19.000
5.000

dania e Garantias Constitucionais
Outros Serviços de Terceiros
.
Consultoria Jurídica
Assessoramento Relacionado a Assuntos de
Natureza Jurídica
Outros Serviços de Terceiros
.
Salário-Família
..
Total

.

1,00

30.000

74.200
H.800
12.254.700

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

2000 -

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

2001 - Gabinete do Ministro
Atividade - 2001.12070202.001
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade - 2001.12070212.230
.
3:.1.3.2 - outros serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
2010 - Conselho Nacional de Trânsito
Atividade - 2010.12093242.156
3.2.3.3 - Salário-Família
.
2015 - Departamento Federal de Justiça
Atividade - 2015.12693922.163
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
2017 - Consultoria Jurídica
Atividade - 2017.12693922.002
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente ...................•

Cr$

1,00

45.000
106.800
169.000
18.000
30.000
41.400
20.000
10.000
40.000
34.200

578
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3900 3900.99999999.999 -

3.2.6.0 -

PODER EXECUTIVO

Cr$ 1,00

RESERVA DE CONTING:JlNCIA
Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

Total

.

11.740.300

-12.254.700
-.

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975; 154Q da,. Independência e 87º da
República
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Jose Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO NQ 76.229 ,-

DE

10

DE SETEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 50.000.000,00 para retorço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6'? da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de ..
Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária consignada ao subanexo 2800, a saber:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2801 - Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.03080212.451 - Reserva para Diferença de Câmbio
4.3.2.0 - Diferença de Câmbio...................
50.000.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerao
de anulação pardal de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
2300 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2801 - Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Atividade - 2801.03080342.455
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
02 - Fundada Externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília.
República.

10

ERNESTO

de setembro de 1975; 1549 da Independência e 379 da
GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis vezzosc
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DECRETO N9 76.230 -

DE

10 DE

SETEMBRO DE

1975

Abre à Presidência da República em favor do Estado-Maior das Forças Armadas o crédito suplementar de Cr$ 130.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 11 Fica aberto à Presidência da República, erofavor do EstadoMaior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
.
130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 1100, a saber:
1100 -

o-s

PRESID:!:NCIA DA REPúBLICA

1,00

1105 1105.06090202.483 -

Estado-Maior das Forças Armadas
Planejamento e Coordenação do EstadoMaior das Forças Armadas
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações.............
130.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:

crs

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2803 -

Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas

Projeto -

2803.03090313.098

4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação Especial

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

1,00

130.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de .1975; 1549 da Independência e 1:179 da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Correu

DECRETO NQ 76.231 -

DE

10

DE SETEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar (le
.
Cr$ 14.378.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítuíçâo,
e da autorlrnçào contida no artígo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

°

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura,
crédito
suplementar no valor de Cr$ .14 ..378.000,00 (quatorze milhões, trezentos e se-

580
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tenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

crs

15.00 -

MlNIST]:RIO DA EDUCAÇAO

15.03 -

TURA
Secretaria Geral nadas

1503.08070211. 818 -

E

1,00

CUL-

Entidades Supervisio-

Projetos a Cargo do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação
3.2.7.2 -

08 4.3.7.1 04 -

Entidades Federais

Diversas
Entidades Federais
Outras Contribuições

.

13.170.800

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

Total

1. 207.200
14.378.000
.

----

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

o-s

15.00 -

MlNIST]:RIO DA EDUCAÇAO E
TURA

15.02 -

Secretaria Geral

1,00

CUL-

Projeto -- 1502.08070431.058

4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação Especial
.
Atividade - 1502.08090412.005
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas

20.000
470.000

l'üvidade -- 1503.08450212.818

3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais ......................•
08 - Diversos
.
4.3.7.1 - Entidades Federais
.
04 - outras Contribuições
Atividade - 1503.08452172.818
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas ..........•....................
Total

.

7.900.000
1.000.000
330.000

4.658 000
14.378.000

Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo IH da Lei Orçamentária
em curso sofrerá as seguintes alterações:
a - Suplementação

c-s

1,00

45.00 -- MINIST]:RIO DA EDUCl'ÇAO E CULTURA

45.02 4502.08070211.457 -

Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Apoio a Projetos de Desenvolvimento da
.
Educação e Cultura

14.378.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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crs
b 45.00 45.02 -

1,00

Cancelamento
MINISTI;RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA

Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação

Atividade - 4502.08450212.577 ••....................
9.230.000
Atividade - 4502.08452172.430
4.658.000
Art. 49 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
José Carlos Soares Freire
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 76.232 -

DE 10 DE SETEMBRo DE 1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Super-oieiio do Ministério
da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 400.000.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item TIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de ..
Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros), para reforço de detações orçamentárias consignadas ao subanexo 2801, a saber:
2800 2801 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

Cr$

1,00

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
3.2.3.2 - Pensionistas
.... ... .... ........ ... .....

190.000.000
210. OQO. 000

T o tal...............................

<\00.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
3900 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

RESERVA DE CONTINGJ!:NCIA

o-s

1,00

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência................ 400.000.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975; 154Q da Independência e 87;:l da
República.
ERNESTO GEISEL
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO No 76.233 -

DE

10 DE SETEMBRO DE 1975

Abre à Justiça do 1'rabalho em favor de d.iversas unidades orçamentárias
o crédito suplementar de Cr$ 4.168.200,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autcrtzaçâo contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,

DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.168.200,00
(quatro milhões, cento e sessenta e oito mil e duzentos cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a saber:

c-s

0800 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

0803 -

Tribunal Regional do Trabalho da 2l). Região
Manutenção dos Serviços Administrati-

0803.02040212.122 -

3.1. 2. O 3.1.5.0 0805 0805.02040112.021 3.1.2.0 3.1.3.2 0805.02040122.021 3.1. 2. O 3.1.3.2 0808 0808.02040112.021 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 0808.02040122.021 3.1.1.1 01 3.2.3.3 0808.02040212.122 3.1.1.1 01 3.2.3.3 3.2.5.0 0808.15814882.015 3.2.3.1 -

1,00

vos

Material de Consumo
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional do Trabalho da 4lJ. Região
Processamento de Causas
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Processamento de Causes .
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Tribunal Regional do Trabaho da 7lJ. Região
Processamento de Causas
Pessoal CiviJ
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salário-Família
.
Processamento de Causas
Pessoal oívn
Vencimentos e Vantagens Fixas
~
Salário-Familia ...•....................
Manutenção dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência Social
.
Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
.........•••...................

Total

.

400.000
50.000

70.000
146.500
146.6UO
61.000

587.500
18.400
7.000

2.022.400
4'1.400

390.000
4Q.600
30.800
150.0UO

-...,-,...,-,4.168.200

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
0800 -

0803 Atividade 3.1.3.2 0305 Atividade 3.1.5.0 Atividade 3.1.5.0 Atividade 4.1.3.0 3900 3900.99999999.999 3.2.6. O -

,JUSTIÇA DO TRABALHO

.

1,00
874.100

Tribunal Regional do Trabalho da 2l!- Reg'ião
0803.02040122.021
Outros Serviços de Terceiros
.
Tribunal Regional do Trabalho da 4l!- Região
0805.02040112.021
Despesas de Exercícios Anteriores
0805.02040122.021
Despesas de Exercícios Anteriores
0805.02040212.122
Equipamentos e Instalações
.
RESERVA DE CONTING>WCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
.

3.294.100

Total

4.168.200

450.000

7.900
29ô.200
120.000

--.

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

76.234 -

DE

10

DE

SETEMBRO DE 1975

Abre a Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$ 522.000.000,00
para retorço de dotaçáo consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei ne 6.187, de 16 de -íezembro
de 1974,
DECRETA:
Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União o crédito suplementar
no valor de Cr$ 522.000.000,00 (quinhentos e vinte e dois milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 2300,
a saber:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UlUAO
2802 - Recursos sob supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
2802.03090313.062 - Financiamento de Projetos Prioritários
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 522.000.000
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Art. 2g Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2800. a saber:
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2803 - Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas
Projeto -- 2803.03090203.098
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial

.

Projeto -- 2803.03090313.098
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial ..............•...................
2804 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Projeto -- 2804.03100313.121
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial

2805 -

..........••.•....................

Programas Especiais -

Cr$ 1,00

50.DOO.OOO
43.000.000

52.000.000

Recursos sob su-

pervisão da Presidência da República -

SEPLAN
Projeto -- 2805.03400313.094
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.
Total

.

377.000.000
522.000.0ÜO

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975; 154Q .da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N." 76.235 DE 10 D8
SETEMBRO DE 1975

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona. si-tuado no Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituícâo,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n." 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, dos imóveis constituidos por terrenos e benfeitorias ocupados pelo 1.0 Batalhão

de Engenharia de Combate, à Praça
Constant, s/n.o, Santa Cruz,
na CIdade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, ocupado nas últimos. v!nte anos, sem interrupção nem
oposição pelo Ministério do Exército
a seguir discriminados:
'

BenJ~mm

a) terreno do aquartelamento, que
aSSIm se descreve e confronta: o ponto).
1
está situado na confluência
dos alinhamentos que separam o
imóvel dos
terrenos do Núcleo
Colonial de Santa Cruz e de
Carlota,
Partindo
do
Lourenço
ponto 1, com rumo magnético de 27°59'
SW, medindo-se 54,69m, encontra-se o
ponto 2; do ponto 2, GOm rumo magnético de 85° 33' SW, medindo-se
455.32m. ao longo da Rua dos Bambus,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

encontra-se o ponto 3; do ponto 3,
com rumo magnético de 08° 40' SE.
medindo-se 10,35m, fazendo frente
para a Rua dos Bambus e fechando a.
mesma, encontra-se o ponto 4; do ponto 4, com rumo magnético de 08° 19'
SW, medindo-se 26,48m e confrontando com terras da União, encontr-a-se
o ponto 5; do ponto 5, com rumo magnético de 82° 34' SW, medindo-se
19,1Om, encontra-se o ponto 6; do
ponto 6, com rumo magnétic-o de Db~
19' SW, medindo-se 38,00m, encontrase o ponto 7; os alinhamentos compreendidos entre os pontos 5 e 7, confrontam com terrenos do espólio de
Antonio José de Araújo; do ponto 7,
com rumo magnético de 82" 10' SW,
medindo-se 214,54m, ao longo da n,Ul,
Francisco Belisário e Praça Benjamin Constant, encontra-se o ponto b ;
do ponto 8, com rumo magnético de
08° 15' NW, medindo-se 79,61m, €ncontra-se o ponto 9; do ponto 9, cem
rumo magnético de 80° 22' SW, mediudo-se 39,36m, encontra-se o ponto 10;
os alinhamentos compreendidos entre
os pontos 8 e 10, confrontam com a
Praça da Superintendência; do pomo
10, com rumo magnético de 12° 58' NW
medindo-se lOl,99m, ao longo da Rua
Senador Oamará, encontra-se o ponto
11; do ponto 11, com rumo magnéttco
de 83° 39' NE, medindo-se 38,59m, encontra-se o ponto 12; do ponto 12, com
rumo magnético de 04° 32' NW, medindo-se 124.52m, encontra-se o ponto
13; os alinhamentos compreendidos
entre os pontos 11 e 13, confrontam
com terrenos de Durfoh & Cia.; do
ponto 13, com rumo magnético de 45°
59' NE, medindo-se 468,38m, ao longo
da Estrada do Morro do Ar, encontrase o ponto 14; do ponto 14, com rumo
magnético de 44° 22' SE, medindo-se
610,12m, confrontando com terrenos
pertencentes ao Núcleo Colonial de
Santa Cruz encontra-se o ponto 1, início desta descnção e demarcação, fechando um polígono de forma Irregular contendo superfície com
.
262.760,45 m2;
b) terreno da vila residencial, que
assim se descreve e confronta: o ponto
1 está situado na confluência da linha oblíqua que vem da Rua Francisco Belisário e outra que entesta para
a Praça Benjamin Oonstant , Partindo
do ponto 1, com rumo magnético de
08° 02' SE, medindo-se 44,20m. encontra-se o ponto 2; do ponto 2, com
rumo magnético de 75°19' SW, medindo-se 27,90m, confrontando com terrenos de Raul Alvares de Azevedo e Cas-

58<i

tro, encontra-se o ponto 3; do ponto
3, com rumo magnético de 08° 29' NW,
medíndo-ss, 52.34m, confrontando com
terrenos de Júlio Barreto Leite e terras da União, encontra-se o ponto 4;
do ponto 4, com rumo magnético de
81° 42' NE, medindo-se 23,21m, ao longo da Rua Francisco Belisário, encontra-se o ponto 5; do ponto 5, com
rumo magnético de 51° 11' SE, medindo-se 06.75m, confrontando com a
Rua Francisco Belisário e praça Benjamin Constant, encontra-se o pont-o
1, início desta descrição e demarcação,
fechando um polígono de forma irregular, contendo superfície com
.
1.399,14 m2;
c) terreno do campo de esporte, que
assim se descreve e confronta; o ponto 1 está situado na confluência d05
alinhamentos do imóvel que entestam
com a Rua Francisco Belisário e com
a Travessa sem denominação, que liga
a Praça Benjamin Constant à Rua
Francisco Belisário. Partindo do ponto 1, com rumo magnético de 84° 02'
SW, medindo-se 14.23m, ao longo da
Rua Francisco Belisário, encontra-se o
ponto 2; do ponto 2, com rumo magnético de 56° 04 SW, medindo-se ....
17,26m, fazendo frente para a Rua
Francisco Belisário e Praça Benjamin
Constant, encontra-se o ponto 3; do
ponto 3, com rumo magnético de 04"
34' SW, medindo-se 79,63m, confrontando com a Praça Benjamin Conatant, encontra-se o ponto 4; do ponto
4, com rumo magnético de 80° 24 NE,
medindo-se 38,53m, ao longo de Travessa sem denominação, encontra-se
ponto 5; do ponto 5, com rumo magnético de 02° 17' NW, medindo-se
84,15m, ainda ao longo da Travessa
sem denominação, encontra-se o ponto 1, início desta descrição e demarcação, fechando um polígono de forma irregular, contendo superfície com
2. 761,44m2.
Os imóveis em questão estão caracterizados de acordo com a planta e os
documentos que acompanham a Exposição de Motivos número 155, de 6 de
agosto de 1975, do Ministério do Exército.

°

Art. 2.° Os imóveis referidos no artigo 1.0 pertencem à circunscrição judiciária do 4.° Ofício do Registro Geral de Imóveis na Cidade do Rio de
Janeiro - RJ.
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Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975;
154." da Independência e 87.0 da.
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
José Carlos Soares Freire

DECRETO N° 76.236 -

DE

10

DE

SETEMBRO DE 1975

Autoriza o registro, em nome da
União Federal. do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio de
Janeiro.
O Presidente da Repúblca,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no artigo
2". item I, da Lei número 5.972, de
11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

'Art. 1° Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel
constituído por terreno e benfeitorias
ocupado pelo Ministério do Exército,
situado no Campo de São Crtstóvão,
número 138, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de .Janeiro,
ocupado nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: faz frente para o
Campo de São Cristóvão, medindo,
neste alinhamento, 66,41m; 10 lado
direito confronta com a rua Almirante
Mariath, com 154,30m; pelos fundos,
confronta com a rua Monsenhor Manoel Gomes, com 132,OOm; pelo lado
esquerda, em linha quebrada, que,
partindo da rua Monsenhor Mancel
Gomes, em direção ao Campo de São
Cristóvão, com cinco segmentos, sendo
o primeiro com 84,OOm, o segundo com
12,00m, o terceiro com 16,00m, o
quarto com 4,OOm e o quinto com
32,OOm, confronta com terrenos ocupados, respectivamente, pelo Bar Alvanense, Marmoaria Gato e Oficina Mecânica Brasel ou sucessores, tazendo
frente para a primeira via pública.
citada, e área de David O. Santos, ou
sucessores, fazendo frente para a segunda via pública, fechando um poIígono de forma irregular, com
12.747,00m2, de acordo com a planta
e os documentos que acompanham a

Exposição de Motivos número -~5ô, de
6 de agosto de 1975, do Ministério do
Exército.
Art. 2° O imóvel referido no artigo
1° pertence à circunscrição judiciária
do 3° Ofício do Registro Geral de
Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Art. 3° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de setembro de U175;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Jose Carlos SOares Freire

DECRETO N9 76.237 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1975
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Clube Paranaense Ltda., para que a Fundação
Nossa Senhora do Rodo, sob a de~
nominação de Rádio Clube Paranaense, passe a executar na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná, se1viço de radiOdifusão sonora em onda media de âmbito nacional.

O Presidente da ...R epública,
usando' da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 89, item XV, letra "a". da
Constituição, e nos termos do artigo
69 da Lei nv 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta
do Processo Me nc 6.962-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nv 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto ne 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos. a
partir de 19 de maio de 1973, a COl1cessão outorgada pelo Decreto número
26.215, de 17 de janeiro de 1949', publicado no Diário O jicial da União
de 27 subseqüente, à Rádio Clube Paranaense Ltda., para que a Fundação
Nossa Senhora do Roclo, sob a denomtnação de Rádio Clube Paranáense, passe a executar na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito nacional.
§ 19 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
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por este decreto, reger-se-á de conformidade com O Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pele Decreto no 71. 825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNEsTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N° 76.238 SETEMBRO

DE 10 DE

DE 1975

Transfere, a Fundação Rádio Maud,
a autorização outorgada ao Minis tério do Interior para, através ao
Governo do t erruono Federat (le
Roraima, instalar, na cidade de Boa
Vista, uma estação de radiodifusão
sonora em onda media, com fins
exclusivamente educativos.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, combinado
com o artigo 8°, item XV, letra "a"
da Constituição, e nos termos do artdgo 32 da Lei número 4.117, de 27
de agosto de 1962,
DECRETA:

Art. l° Fica transferida, à Fundação Rádio Mauá, a autorização outorgada ao Ministério do Interior pelo
Decreto número 75.529, de 25 de março de 1975, para, através do GoV'2;l'IlO
do Território Federal de Roraima,
instalar, na cidade de Boa Vista, naquele Território, uma estação de ra-

dlodífusâo sonora em onda média,
com fins exclusivamente educativos.
Art. 2° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1975;
154" da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DF:CRETO NQ 76.239 SETEMBRO

DE 10
DE 1975

DE

Outorga concesslto à Sompur - Radiodifusão Ltda., para estabelecer
uma estação de rádiodifusâo sonora
em onàa tropicat, na Cidade de Manaus, Estado do Am.azonas.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, combinado
cem o artigo 8 Q, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo MC número
12.754-73 (Edital no 5-74),
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Bompur
- Radiodifusão Ltda,; nos termos do
ar.. . igo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nc 52.795, de 31 de outubro
de 1963, concessão para estabelecer,
sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão sonora em onda
tropical, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá
às cláusulas baixadas com o presente
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de
píene direito, o aro de outorga.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 10 de setembro de 1975;
1~4Ç
da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira
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DECRETO NQ 76.240 -

DE

11

DE SETEMBRO DE

1975

Abre à Presidência da República, em favor da Secretaria de Pumeíuan mto
-- Entidades SU1Jernf><onudas, o crédito suplementar de Cr$
.
12.800.000,00 varo reto, ço de dotações consignadas no vigente orçc-

menta.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item DI, da Constituição,
e da autorização contida

1".0

artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro

de 197'::1:,
DECRETA:

Art. lQ Fie.1 aberto à Presidência da República, em favor 'to Secretaria

de Planejamento - Entídaces Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de CI"S 12.800.000.00 (doze milhões e oitocentos mil cruzeiros) para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:

crs

1,00

1100 - PRESIDltNCIA DA REPúBLICA
1114 - Secretaria de Planejamento

Entíoades Supervisionadas
Atívldades a Cargo da Fundação Instituto
de Planejamento Econômico e Social
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
12.800.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste decreto, decorrerão
de anulação parcial de datações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
1114.03090452.802 -

3900 -- RESRRVA DE CONTINGllNCIA
3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
12.8(iO.000
Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto, o Anexo IH O<:t

Lei Orçamentária em curso sofrerá a seguinte. alteração:

Supl ementação :
4100 -

PRESilll'.NCIA DA REPúBLICA

4102 -

Fundação Instituto de Planejamento Eco-

Entidades Supervisionadas

nômico r: Social.
4102.03090452.555 -- Coordenação e Execução de Estudos e Pesqulsaa Econômico-Sociais
12.BOO.OOO
Art. 4.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi.ções em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 8'i9 da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.? 76.241 - DE 11 DE
SETEMBRO DE 1975
Transfere, para o Ministério da Agricultura, a Comissão Coordenadora
da Criação do Cavalo Nacional CCCCN e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere
o artigo 81, itens In e V, da constt-

tuíção, e tendo em vista o que dispõe o artigo 3.0 do Decreto-lei n.s 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com a
redação dada pelo Decreto-lei n.v 900,
de 29 de setembro de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 A Comissão Coordenadora
da Criação do Cavalo Nacional CCCCN, a que se refere o artigo 25, da
Lei n. o 5.971, de 11 de dezembro de
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1973, fica transferida, a partir de 1
de janeiro de 1976, para o Minístérío

da Agricultura.
parágrafo único. Compreendem-se
na transferência de que trata este artigo o acervo da CCCCN e recursos
financeiros de qualquer natureza.
Art. 2.° Os recursos recebidos pela

.cCCCN serão repartidos mediante plano anual, aprovado pelo Ministro de
Estado da Agricultura, obedecidas as
condições estabelecidas na Lei número
5.971, de 11 de dezembro de 1973.

Parágrafo umco. O disposto neste
artigo terá aplicação a partir do orano anual relativo a 1976.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de

setembro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.

154.°

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Alysson Pauline~li

DECRETO Nº 76.242 - ·DE 11 DE SETEMBRO DE 1975
Abre à Presidência. da República em favor do Estado-Maior das Forças Armadas o crédito suplementar de Cr$ 3.810.000,00 para reforço de dotações
consignadas no maenie Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constltutcâo,
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei ne 6.187, de 16 de dezembro
de 19'14,

DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto à Presídêncla da República, em favor do EstadoMaior das Forças Armadas. o crédito suplementar no valor de Cr$
.
3.810.000,00 (três milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias ccnsígnadas ao subanexo 1100, a saber:
Gr$

\,00

2.~50.0f;O

1.560.000
Tot~tl

3.810.000

Art.. 2'? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1.00
1100 1105 -

Atividade 3. 1. 1. 1 -01 3.2.5.0 3900 3900.99999999.999 -

3.2.6. O -

PRES"D:!:NCIA DA REPúBLICA

Estado-Maior das Forças Armadas
1105.06090202.483

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Contribuições de Previdência Social

.

1.150.000
l60.COO

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

2.500.000

Total

.

3.<110.000

RFSEJWA DE CONTING:!:NCIA

,

====
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 871,\ da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso
Antonto Jorge Corrêa

DECRETO NQ 76.243 -

DE

11 DE SETEMBRO DE 1975

Abre à Presidência da Repüblica. em favor da Secretaria de Planeícmetito
- Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$
.
110.000.000,UO para reforço de dotações consignadas no vigente Orça-

mento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item TIr, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de uezemnro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto

à
Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr:;' 1l0.OüO.eoo 00 (cento e dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

Cr$
11uO 1114 1114.03070212.801 -

3.27.5 -

1,00

PRESID1tNCIA DA REPúBLICA

Secretaria de Planejamento - Entidades
Supervisionadas
Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica
Fundações Instituídas pelo Poder PÚb.1JCC

01 02 -

Pessoal

.

Serviços de Terceiros - Remuneração de
Berviçor Pessoais
.
1114.03090442.801 -" Atividades a Cargo da Fundação Instttutc Brasileiro de Geografia e Estatística
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 07 1114.15814882.801 3.2.~'.5

-

Pessoal
.
Contríbuíções de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Insti-

Inativos

07 -

.
.

Salárío .Família

1114.15844942.801 -- Atividades a Cargo da Fundação

3.2.7.5 -

84.000

l:l2.IJOO.OOO
16.68S.ÚOO

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística
Fundações Instituídas pelo Poder
PÚblico

04 06 -

7.121. 000

3.000.QuO
~t:iO.COO

Instd-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatfstica
Fundações Institufdas pelo Poder PÚbilco

Contribuições de Previdência Social

T o t a I

847.000
110.000. 000
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Art. 29 Os recurscs necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

crs 1,00
3900 - RESEif\' A DE CONTING1!:NCIA
3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0·- Iceserva de Contingência
110.000.000
Art. 39 O presente crédito, no Anexo TIl da Lei Orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
4100 -

PRESIDJtNCIA DA REPÚBLICA 'l'IDADES SUPERVISIONADAS

EN-

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
4101.03070212.264 - Administração da Fundação
7.295.0UO
4101.03090442.254 - Manutenção da Rede de Coleta Estatísticas
55.081.300
4101.03090442.255 - Desenvolvimento das Estatísticas Primárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.106.700
4101.03090442.260 - Levantamento de Dados Geodésícos, Geo- ..
gráficos e Cartográficos
.6.500.000
4101.15814832.015 -- Encargos com Inativos e Pensionistas
3.260.000
4101.15844942.060 - Contribuições para a Formação do Patrimônio do Servidor Público
847 .000
4101 -

To t a I , . " " " " .. " .... " " " " .. ,,.

110.GOO.000

Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, .a de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República
ERNESTO GEISEL

Jos~ concc Soares Freire
João Paulo elos Reis Velloso

-DE 11 DE

DECRETO N9 '16.244 -

SETEMBRO DE 1975

Abre à Presidência da República, em favor da COmissão de Readapta.ção
dos Incapazes das Forças Armadas, o crédito suplementar de Cr$
278.000,00 para retorço de dotações consignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttutçâo,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Aru. 1\l Fica aberto à Presidência. da República, em favor da Comissão

de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 273.000,00 (duzentos e setenta e oito mil cruzeircs) , para
reforço de dotações orçarnentárías consignadas ao subanexo 1100, a saber:
.
1100 -- PRESID:f:NCIA DA REPÚBLICA
1107 - Comíssü« de Readaptação dos Incapazes
das

Cr$

1,00

Forças Armadas

1107 15814862.029 -

Aseístêucía e Recuperação dos Incapazes

3.1.1.1 01 -

Pessoa; Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas........

das Forças Armadas
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contrtouíçôes de Previdência Social....
Total

.

259.000
7.000
12,000

---
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. a saber:

2300 2802 -

ENCAF<GOS GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão da Secretaria de

Planejamento da Presidência da

eis

Repú-

blica
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1...,...- PeSSOal Civil

01 -

1,00

Vencímentos e Vantagens Fixas

278.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

11

de setembro de 1975; 1549 da Independência <:

~7Q

da

ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis veuoeo
Antonio Jorge Corrêa

DECRETO N9 76.245 -

DE

11 DE SETEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Agricuttura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Snperínsictuuias, o crédito suplementar de Cr$ 30.547.000,Oú, pan't
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constlbuíçáo,
e da autorização contida no artigo 6º da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ac Ministério da Agricultura, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 30.547.000,00 (trmta milhões, quinhentos e quarenta e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexc
1300, a saber:
MI1:UST1!:RIO DA AGRICULTURA
Secretarra Geral - Entidades Supervísíonad3s
1303.04150892.808 - Aüvidades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 .- Pesscat
.
04 - Inativos
.
06 _. Salário- Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1303.04160422.807 tívidadee a Cargo da Superintendência
Nacíonaí do Abastecimento
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
04 - Inatlvca
.
1300 1303 -

o-s

1,00

4 ;uQ.(lOO

tilO.êOO
370 flOO
120 000

ô

06 07 1303.04170212.810 3.2.7.2 01 04 -

Salárto-P'amilía

.

Contribuições de Previdência Social
.
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Entidades Federais

Attvídadea a Cargo do Instituto

Pessoal

rnetívcs

.

.

8.700.000

295000
110 000
870.000

11 127.000
1 162 000
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06 07 -

Salário-Pamílla

.

Contribuições de Previdência Social

.

1.36n.OOO
1.123.000

Total

.

SO.547.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos l;:?('O e 3900, a saber:
Cr$

1,00

1300 - MINJSTlóRIO DA AGRICULTURA
130'3 - Secretaria Geral - Entidades Supervisio-

Atividade 3.2.7.2 07 3900 3900.99999999.999 3.2.6. O -

nadas

1~03.15844942.808

Entidades Federais
Contríbuíçôea de Previdência Social

120.000

RESEfWA DE CONTINGJ!:NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

•.....•.......

30.427. ÜOO

.

30.M7 000

Total

Art. 39 Em decoraência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo lI! da Lei Orçamentária. em
curso, sofrerá as seguintes alterações:
Cr$ 1,00
4300 -

MJNJS"JIlRIO DA AGRICULTURA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS
SUPLEMENTANDO
Superlnteridêncía Nacional do Abastecimento
Promoção e Controle do Abastecimento ..
Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca
Coordenação da Polttíca do Desenvolvimento da Pesca
.
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal
Coordenação da Politica do Desenvolvimento Florestal
.

14. ·I'i'2.0(10

Total .................•................

30.547.000

c)

4301 4301.04160422 059 4302 4302.04150892.062 4304 4304.04170212.069 -

bJ

4:102 4302.15844942.060 -

g.915.000

5.S00.000

CANCELANDO

Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca
Contribuição para a Formação do Patrímônío de. servidor Público

120.000

Art. 49 Este Decr0T0 entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 11 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
Repúbüca,
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire
Alysson Faulinelli
JOijo Paulo dos Reis venoso
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11

DE

Autoriza o serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município
de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
'usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81 item III, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrlmônío da União autorizado a aceitar a
doação que, nos termos da Lei Municípal n.« 1. 278. de 31 de dezembro de
1973 alterada pela de n.s 1.324, de
27 de novembro de 1974, o Munícíplo
de Barbacena. Estado de Minas Gerais, quer fazer à União Federal, de
um terreno com a área de 413,00m2

(quatrocentos e treze metros quadrados) situado na Avenida Biae Fortes,
esquina com a Rua Dr. Francisco ~e
Figueiredo Abranches. naquele Mumcípio de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 0680-7.867. de 1975.
Art. 2.° O terreno a que se !efere
o art. 1.0 se destina à construção de
prédio para funcionamento do Forum
da Justiça do Trabalho.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, .revogadas as dísposíções em contrárío .
Brasilia, 11 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° _ da.
República'.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Soares Freire

DECRETO N9 76.247 - DE 11
SET~BRO DE 1975

pela Lei nc 2.786, de 21 de maio de
1956.

DE

Declara de utilidade pública, par'.!
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS, área necessária à construção do Açude Público
"Araras", no Estado do Ceará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item IH, da Constituição,
e nos termos do Decreto-lei nv 3.3ôS,
de 21 de junho de 1941, modificado

DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública para efeito de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS, a área
de 28.146 ha (vinte e oito mil, cento
e quarenta e seis hectares), necessária à construção do açude público
"Araras", na jurisdição dos Muntcíplosv.de Hídrolândía, Ipu, Reríutaba e
Santa Quitéria, no Estado do Ceará,
assim descrita nas plantas constantes
do Processo n.? 1O.281-MI-74: partindo
do ponto 1 ao Sudoeste do povoado
de Varjota na distância de 100 m
com 4° 11'42" de latitude e 40Q28'29"
de longitude, toma-se o rumo de
61Q30'NO, e mede-se 710 m para o
ponto 02, ao Sudoeste do povoado de
Varjota na distância de 100 m com
4Q 11'32" de latitude e 40Q 28'50" de
longitude. Deste, com o rumo de 899
30'SO, mede-se 1.390 m para o ponto 03, ao Sudoeste CE 129 na distância de 740 m com 49 11'32" de latitude e 409 29'36" de longitude. Deste, com o rumo de 479 30'SO, mede-se
350m para o ponto 04 ao Nordeste do
povoado de Anselmo na distância de
900 m com 4° 11'50" de latitude e 40"
29'55" de longitude. Deste, com o
rumo de 26°00'SO, mede-se 3.160 m
para o ponto 05, ao Nordeste do Povoado de Jenipapo na distância de
1.000 m com 4913'22" de latitude e
40Q30'30" de longitude. Deste, com o
rumo de 88930'SO, mede-se 3.910 m
para o ponto 06 à margem direita do
Riacho Samambaia a 1,4 Km aproximado das margens do Açude Araras
com 4°13'25" de latitude e 40°32'46"
de longitude. Deste, com o rumo de
59QOO'SO, mede-se 350 m para o ponto 07 ao Nordeste do povoado de Poldrenha na distância de 600 m 00m
4913'30",· de latitude e 40Q32'56" de
longitude. Deste, com o rumo de
44930'SO, mede-se 2.070 m para o
ponto 08, margem esquerda do Riacho
Seco 2,8 Km aproximadamente das
margens do Açude Araras com ....
-4°14'18" de latitude e 40Q33'43" de
longitude. Deste, com o rumo de
13930'SO, mede-se 3.700 m para o
ponto 09 ao Sudeste do povoado de
Delmíro Gouveia na distância de
1. 760 m com 4916'16" de latitude e
40934'12" de longitude. Deste, com
o rumo de 69QOO'SE, mede-se 4.030 m
para o ponto iu, ao Sudoeste do po-
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voado de Pereiras na distância de 900
m Com 4°17'02" de latitude e ....•...
40932'08" de longitude. Deste, com o
rumo de 32930'SO, mede-se 2.580 m
para o ponto 11. ao Sudoeste do povoado de Angicos na distância de 9ÚO
m com 4918'20" de
latitude e ...
40932'58" de longitude. Deste, com o
rumo de 27°00'SO, mede-se 1.040m
para o ponto 12, ao Sudoeste do povoado de Marroáe na distância de
2.100 m com 4918'50" de latitude e
40933'14" de longitude. Deste, com o
rumo de 13Q30'SO, mede-se 1.940 m
para o ponto 13, ao Sudeste do povoado de Mirador na distância de 500
m com 4919'51" de latitude e .....
40932'58" de longitude. Deste, com
o rumo de 53900'SE, mede-se 2.550 f i
para o ponto 14, ao Nordeste do povoado de Ingá na distância de 600
m com 4920'42" de latitude e 40°31,52"
de longitude. Deste, com o rumo de
28900'SO, mede-se 5.300 m para o
ponto 15, ao Sudeste da fazenda Tatu
na distância de 2.600 f i com 4923'14"
de latitude e 40933'13" de longitude.
Deste, com o rumo de 13900'SE, mede-se 70 m para o ponto 16, ao Nordeste do povoado Quinderé na distância de 900 m com 4°24'20" de latitude e 40933'12" de longitude. De.:51e,
com o rumo de 85900'SE, mede-se <120
m para o ponto 17, margem direita
do Rio acaraà 5 Km aproxímadamonte das margens do Açude Araras. com
4923'21" de latitude e 40°32'58" de
longitude .. Deste. com o rumo de ...
76900'NE, mede-se 9.420 m para o
ponto 18. ao Sudeste do povoado de
Irajá na distância de 600 m com ...
4922'07" de latitude e 40928'03", de
longitude. Deste, com o rumo de ...
30900'NE. mede-se 3.500 m para o
ponto 19 ao Sudeste da fazenda Tartaruga na distâncía de 1.300 m com
4Q20'29" de
latitude e 40927'06" de
longitude. Deste. com o rumo de ...
77930'NE, mede-se 5.700 m para o
ponto 20, ao Sudeste da fazenda Tubiba na distância de 2.200 f i .om
4919'48" de latitude e 40°26'06" de
longitude. Deste. com o rumo de ...
74930'NE, mede-se 1.720 m para o
ponto 21, ao Nordeste do Riacho Pageú na distância de 300 m com
4919'34" de latitude e 40923'13" de
longitude. Deste, com o rumo de ...
15900'NO. mede-se 1. 880 m para o
ponto 22, ao Noroeste do Ríacno do
Inferno na distância de 400 m com
4918'35" de latitude e 40923'29" de
longitude. Deste, COm o rumo de
21900'NO, mede-se 4.620 m para o

595

ponto 23, ao Nordeste do povoado de
Tenha Mão na distância de 560 m
com 4916'15" de latitude e 40024'2~"
de longitude. Deste, com o rumo de
7930'NE, mede-se 880 m para o ponto 24, ao sul do Riacho do Meio na
distância de 200 m com 4915'46" de
latitude e 40924'19" de
longitude.
Deste, Com o rumo de 4°30' NE, mede-se 2.550 f i para o ponto 25, ao
Sudeste da fazenda Pau Branco na
distância de 2.820 m com 4918'24" de
latitude e 40924'12" de longttude.
Deste, com o rumo de 37900'NO. mede-Se 750 m para o ponto 26, ao Sul
do povoado Alegre na distância de
1.100 m com 4914'04" de latitude e
40°24'26" de longitude. Deste, com o
rumo de 39930'NO, mede-se 4.310 m
para o ponto 27, ao Oeste do povoado de Tocaia, na distância de 1.900
m com 4912'18" de latitude e •....
40925'55" de longitude. Deste, com
o rumo de 72900'NO, mede-se 3.340
m para o ponto 28, a<:J Nordeste do
povoado de Tanques na distância de
L800 m com 4911'42" de latitude e
40927'39" de longitude. Deste, com o
rumo de 76900'NO, mede-se 1.170m
para o ponto 29, povoado de vacjota
às margens da CE 59 na distância de
40 m com 4911'32" de latitude e '"
40928'25" de longitude. Deste, com o
rumo de 24°00'SO, mede-se 360 m para o ponto 01, ao Sudoeste do povoado de Varjota na distância de 100 m
com 4911'42" de latitude e 40928'29"
de longitude. Ficando assim fechado
o poligno.
Art. 29 A área de terras, descri ta
no artigo anterior,
pertence aos
seguintes proprietários: Abdias Cardoso Rocha, Adelaide Gomes Mourão,
Agostinho Alves Ximenes, Agostinho
Palva Mororõ, Agostinho Alves Pereira, Aguída Maria da Conceição,
Alcebíades Xímenes Aragão, Albenso
Sousa Brasil, Agripina Baltasar de
Sousa e Francisco Alves, Ana Eduardo Paiva, Alfredo Alves de Mesquita,
Ananías Pereira de Castro, Ananias
Lopes Galvão, Angelo Severiano, Antônio Rodrigues de Mendonça, Antônio Florêncío de Araújo, Antônio Vieira Filho, Antônio Martins de Mesquita, Antônio de Mendonça Furtado, Antônio de Sousa Castro, Antônio
Mateus, Antônio dos Santos Martins.
Antônio 'I'rfbuttno de Andrade, Antônio Alves Freitas, Antônio Alves da
Silva, Antônio Ferreira de Oliveira,
Antônio Canuto de Paíva, Antônio
Pereira Barbosa, Antônio Cida Sousa Sobrinho, Antônio Soares Barbo-
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sa, Antônio Soares do Prado, Antônio
Alves Farias, Antônio Soares Lira,
Antônio Magalhães Negreiro, Antônio

de Freitas Martins, Antônio Justino
de Abreu, Antônio José Marques,Antônio Rodrigues de Norard, Antônio

de Sousa Barros, Antônio Correia da

Silva, Antônio Pires Sobrinho, êntô-

nío Lino de Sousa, Antônio Albertina
Vieira. Antônio
Bezerra de Sousa,
Antônio pereira de Sousa, Antônio
Rodrigues de Farias, Antônio Rodri-

gues
Martins, Antônio Rodrigues
Cunha, Artur Rodrigues Ferreira. Artur Xlmenes Prado, Augusto Ferreira
do Carmo. Augusto Pereira Farias,
Apolônio Ferreira Serra, Ana Pereira
Mendonça, Antônio Fernandes, Bernardino de Oliveira, Bartolomeu Oassiano de Sousa, Bernardino Aragão
Lopes, Benvindo Alves de Araujo,
Braz Cassiano de Sousa, Bernardino
José de Morais, Benjamin Pontes Farias, Carlos José Ribeiro, Carlos Alves da Rocha, Canuto Rodrigues de
Freitas, Cid José de Freitas, "Cid Sousa Filho, Cirilo Alves de Paíva, Cícero Martins Melo, Oesárío Ferreira
Pires, Cassimiro Lopes, Cesáríc Pereira Martins, Canuto Martins de Freitas, Cândido Vicente, Dionísio Lúcio
. de Oliveira, Domingos Lúcio de Oliveira, Domingos Argemtro de Sousa,
Deolinda Gomes Mourão, Domingos
Ribeiro, Espólio de Alexandrina Gomes
de. Sousa, Espólio de Antônio Pereira
Passos, Espólio de Antônio Martans
Pereira, Espólio de Antônia Ana da
Conceição, Espólio de Benvindo Rodrigues Rocha, Espólio de Clementino
,José de Melo, Espólio de Francisco
"Ferreira Santiago, Espólio de Francisco Silvino de Oliveira, Espólio de
Francisco Pereira Nunes, Espólio de
Francisco Jerônimo da Rocha, aapó110 de Francisca Rodrigues, Espolio
de Francisco Maia de Paiva, Espólio
de João Cordeiro de Sousa, Espólio
de João Silvano de Castro. Espólio oe
João Rodrigues de Mendonça. ESDÓlio
de João de Paiva Dias, Espólio de
Joaquim Gomes de Lima, Espólio de
José Alves Ferreira, Espólio de José
Ferreira Soares. Espólio de José Pereira da Silva, Espólio de José Ferreira Passos, Espólio de José Francisco Ximenes, Espólio de José Parva
Dias, .gspól:o de José Ferreira, Espólio de Laurlndo Rivaldo da Rocha,
Espólio de Luiz Pereira dos Reis. Espólio de Luís Gomes Pereira, Espólio
de Luís Alves Ferreira, Espólio de
Manoel Vitor de Paiva, Espólio de
Manoel cesano da Silva, Espólio de

Marcos Sipriano, Espólio de Pedro
Gomes de Carvalho, Espólio de Pedro
Gomes Nobre, Espólio de Valentim
Soares Barbosa, Espólio de Raimundo Benedito de Oliveira, Espólio de
Sebastião José de Sousa, Eva Rodrigues Mendonça, Eugênia Martins Bezerra, Expedito Pereira Gomes,Expedito Pontes Farias, Eurico Pereira
Castro, Emílio Pereira Pires, Ezequiel
José de Melo, Elmiro Pereira Martins,
Esmeríndo Martins Pereira, Félix Gomes de Carvalho, Francisco Valter
Martins, Francisco Dourado de Olíveíra, Francisco Domingos de Olíveíra, Francisco Miguel da Rocha,
Francisco Pereira dos Reis, Francisco
Gomes de Araújo, Francisco Agapito
Bezerra, Francisco Potíguara de Oliveira,
Francisco Carlos Mesquita,
Francisco da Silva Dedro, FranC1SCO
Severíanc da Silva, Francisco Gomes
Manoel, Francisco Rodrigues do Prado, Francisco de Assis Passos, Francisco Pires Filho, Francisco Gomes
Mourão, Francisco Muniz Farrapo,
Francisco Rodrigues Mororó, Francisco Tributino, Francisco Sales Mourão, Francisco Rodrigues da Rocha,
Francisco Xavier de Sousa, Francisco
Josino de Parva, Francisco Ximenes
de Freitas, Francisco Pedro Línhares,
Francisco Antônio, Félix Ramos de
Alexandre, Francisco Freitas de Farias. Francisco Alves de Farias, Francisco Antônio de Paíva,
Francisco
Gomes de Freitas, Félix Pontes de
Farias, Francisco Rodrigues de Mesquita, Francisca Maria Vitória Pereira, Francisco Braga de Carvalho,
Francisco Batista de Menezes, Francisco Ferreira de Sousa, Francisco
Chagas Torres, Francisco Oliveira,
Francisco Ribeiro do Nascimento,
Francisco Costa Martins, Francisco
Teles de Mesquita, Floripes Gomes de
Sousa, Francisca Sebastiana Ferreira,
Francisca Máxima Vieira, Francisco
de Sousa Maia, Francisco Rodrtgues
Lopes, Francisco de Mesquita, Gustavo Ferreira do Carmo. Gonçalo Líma
Rodrigues, Gonçalo Rodrigues de Paiva, Gregório Alves Pontes, Gonçalo
Rodrigues da Silva. Gregório Sevenano de Sousa, Gonçalo Bezerra Passos, Gonçalo Jerônimo Carvalho,
Gustavo Martins Bezerra, Gonçalo Bezerra de Sousa e outros,
Gonçalo Rodrigues Mendonça, Gerardo Lira Passos, Godofredo Ferreira
da Silva, Gonçalo Torres de Freitas,
Gonçalo Gomes Farias e outros, Horácio Obavlano, Inácio Gomes Vasconcelos, Izabel Rodrigues Martins,
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Jzabel Pereira de Sousa, Iracema Gomes Mourão, João Magalhães de N~
greíros, João Pontes de Farias, Joâo
Rodrigues Martins, João Benedito,
João José de Sousa, João Antônio vtdal de Negreiros, João Batista Martins, João Rodrigues de Melo, .joâo
Pedro Estevão de Sousa, João Fartas
da Silva, João Alves da Silva, João
Rodrigues Gomes, João de Deus Nobre, João Captstranc Gomes, João
Evangelista de Paíva, João Alves Pontes, João Ezequiel de Castro, João
José de Parva, João Pereira Pires,
João Marçal Bobrínho, João Quirino
de Sousa, João Alves de Parva, João
Francisco Ximenes, Joaquim Adriano de Melo, Joaquim Martins de Melo,
Joaquim Xtmenes de Paula, Joaquim
Severino Passos, Joaquim Ribeiro Neto, Joaquim Ribeiro vasconceios, Joaquim Rodrigues Martins, Joaquim
José Lopes, Joaquim Rosa Barbosa,
Joaquim de Sousa Neto, Jesuíno PGTfírto de Farias, Júlia Ferreira de
Araújo, José Furtado da Silva, Joaquim de Sousa Bezerra, José Teles de
Mesquita, José Ferreira Lima, José
Ribeiro de Sousa, José Martins da Rocha, José de Sousa Matos, Jose Martins da Penha, José Soares da Süva, José Facundo Soares, José Cândido de Oliveira, José Bezerra Filho,
José Pires de Sousa, José Valério de
Farias, José Soares de Sousa, José
Valério de Sousa, José Rosa Barbosa,
José Baltazar de Sousa, José Raimundo Bena, José Gomes de Sousa, José
Martins de Paíva, José Bartolomeu de
Melo, José David dos Santos, José
Alves Vieira, José Rodrigues de Magalhães, José Pereira de Sousa, José
Benedito de Sousa, José Alves Xímenes, José Gomes Mesquita, José Napoleão de Mendonça, José da Silva
'Furtado, José Ernesto Pontes, José
Canuto de Oliveira, José Rodrigues
Lopes, José da Cunha Mesquita, José
Passos, José Otaviano, José Bernardino de Oliveira, José Félix de Oliveira e outros, José Simão Rêgo, José
Martins Ferreira, José Inácio
de
Oliveira, José Martins Mororó, José
Estevam de Sousa, José Ferreira da
Silva, José Alves de Freitas, José
Bezerra Sobrinho, José Raimundo
Gomes, José Ferreira Passos, José
Florêncio de Araújo, Luiz Gonzaga
Dias, Luíza Ribeiro Martins, Luiz Alves de Freitas, Luiz Gonzaga de -8011se, Luiz Magalhães de Negreiros, Luiz
Gonzaga de Parva, Luiz Cardoso de
Sousa, Luiz Gonzaga de Araújo e outros, Luiz Batista Martins, Luiz Sou-
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sa Brito, Luiz Pereira Pires, Luiz
Gonzaga Vieira, Lourenço Gomes de
Sousa, Lourenço Nobre de Sousa, Liberalíno Cesárío da Silva, Liberalino
de Castro, Luiz Maria da Conceição,
Manoel Bilvíno de Oliveira, Manoel
Vitalino de Sousa, Manoel Cid de
Sousa e outros, Manoel Alves Pereira,
Manoel Timóteo Passos, Manoel valértc de Morais, Manoel Rodrigues de
Sousa. Manoel Rodrigues Sobrinho,
Manoel Símplícío Rodrigues, Manoel
Rodrigues Neto, Manoel Onofre Mesquita, Maria Soares de Melo. Maria
Farias, Maria Vitória Pereira, Maria
Emília da Conceição, Maria Júlia Vieira, Maria Melo Rodrigues, Maria
Gaspar de Melo, Maria Gomes de
Sousa e outros, Maria Alves pontes,
Minervino Pereira Castro, Maria Vieira de Melo, Maria Alves de Mesquita, Macário Caetano, Manoel Es-'
tevam de Sousa, Maria Rodrigues de
Melo. Nilza Rodrigues de Oliveira,
Nilton Vasconcelos Aragão, Onortnda
Gomes Mourão, Otávio Viana M-asquita. Olinda Pereira Castro, Pa~6~
quia de Nossa Senhora de Santana,
Paulo Ferreira de Sousa, Paulo Estevam de Sousa, Paulo Soares Furtado, Paulo Rodrigues Martins, Paulo
José de Morais, Paulino Rodrigues de
Paíva, Pedro Ferreira Lima, Pedro
Nobre Pereira, Pedro Argemiro de
Sousa, Patriolino Deolíno do Nascimento, Plácido Ribeiro pontes, Paulo
Raimundo, Paulo Estevam de Sousa,
Quintino Fernandes Farias. Ratmundo Alves Pontes. Raimundo Evaristo
de Oliveira, Raimundo Xtmenes Irurtado, Raimundo Amértco de Mendonça, Raimundo Xlmenes Cavalcante,
Raimundo FrankIín Gomes. Raímundo Alves Sobrinho. Raimundo Lúcio
de Oliveira, Raimundo Haroldo C'ontes, Raimundo Eugênio Ribeiro. Raimundo Meneses de Sousa, Raimundo
Pereira Souto, Raimundo
Martins
Moror6, Raimundo Loiola Pontes, Raimundo Valélio de Sousa, Raimundo
Pereira da Silva, Raimundo Rodrigues
da Rocha, Raimundo Pereira lIJ1artins,
Raimundo Ximenes de Paula, Raimundo de Freitas, Raimundo Porfírio de Lima, Raimundo Ferreira do
Espírito Santo, Raimundo Pontes Siqueira, Simão Ferreira de Oliveira,
Sebastião Ludugero Ferreira, Sebastião de Paiva Araújo, Sebastião Oassemiro Barbosa, Sebastião Ribeiro
Pontes, Sebastião Nobre de Sousa,
Sebastião Quirino de Sousa, Bebasttâo
Otavíano, Sebastião Pereira Martins
e outros, Saturnino de Sousa Melo;
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Severiano Estevam de Sousa,. Severo
José Duarte, Silvino Lúcio de Olíveí-

ra e outros, Simplicio Valdemar Braga, Sebastião Araújo Pontes, 'I'eodorico Rodrigues Lopes, 'I'rtstão GOlW?S

Barbosa, Tristão Gomes Mourão, Teodomiro Gomes Mourão, Teodoro Sales
de Oliveira, Tomaz Firmino de Mesquita, Tomaz Teles de Mesquita, Tereza Araújo Pontes, Tereza Parva de
Oliveira, Teodoro Soares de Olíveara
e outros, venâncio Rodrigues Dias,
Vicente Gomes Neto. Vicente de Paiva Filho, Vicente de Parva Araújo,
Vicente Gomes Nobre, Vitorino Alves
Pontes Zeferino de Castro.
Art. 39 A faixa de domínio da Rodovia Estadual CE-129. da Vila Irajá
e da Vila Otavilândía, com 32 ha

(trinta e dois hectares), foi excluída
da área constante do artigo primeiro ~
Art. 49 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar com
recursos próprios, a desapropriação
de que trata este Decreto.
Art. 59 O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de .onformidade com o artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei numero 2.786,· de 21 de maio de 1956.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 870 da
Repúblíce..
ERNESTO GEISEL

M curicio Rangel Reís

DECRETO N.O 76.248 SETEMBRO

DE 12 DE

DE 1975

Promulga o Protocolo de Emendas à
conoençao Oníca sobre Entorpecentes, 1961.

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo
n.v 88, de 5 de dezembro de 1972, o
Protocolo de Emendas à Convenção
única sobre Entorpecentes, 1961, concluído em Genebra, a 25 de março
de 1972;

E Havendo o referido Protocolo entrado em vigor, para a Brasil, .em 8
de agosto de 1975;

Decreta que o Protocolo, apenso
por cópia ao presente Decreto, seja
executado e cumprido tão inteíramente como nele se contém.
Brasília, 12 de setembro de' 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

o Protocolo mencionado no presente decreto f.oi publicado no D. O. de
15 de setembro de 1975.
DECRETO N.? 76.249 SETEMBRO DE

DE 12 DE

1975

promulga a Convenção que Cria o
Centro Internacional do Calculo.

O Presidente da República,

Hevendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legíslatlvo
n.s 63, de 7 de agosto de 1975, o texto
da Convenção que Cria o Centro Internacional do Cálculo, concluída em
Paris, a 6 de dezembro de 1951 e assinada pelo Brasil em 11 de dezembro
de 1974.
Decreta que a Convença'), apensa
por cópia ao presente Decreto, seja
executada e cumprida tão inteiramente. como nela se contém.
Brasília, 12 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônia Francisco
Silveira

Azeredo

da

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.
de 15 de setembro de 1975.
DECRETO N.O 76.250'SETEMBRO DE

DE

12 DE

1975

Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica e Cientítícá BrasilGana.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pe 10 Decreto-Legislativo
número 60, de 30 de junho de 1975, o
Acordo Básico de Cooperação Teencía
e Científica, concluído entre a República Federativa do Brasil e a República de Gana, em Acra, a 7 de novembro de 1974;
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E havendo O referido Acordo entrado em vigor a 15 de julho de 1975;
Decreta que o Acordo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 12 de setembro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D, O. de 15
de setembro de 1975.
DECRETO N.o 76.251
SETEMBRO

DE

1975

DE

1.2

DE

Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádfo Sociedade Mantiqueira, cuja denominação foi alterada para Rádio Sociedade Mantiqueira Ltâa., para que a Fundação
Nossa Senhora Aparecida pesse a
executar
serviço de radiodifusão
sonora em onda média de amoito
regional, na cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item lU, combinado C0m
o artigo 8,°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei n,» 5.785, de 23 de junho
de 1972, tendo em vista o que consta
do Processo MC n." 30.072-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, 1e acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei número 4.117, de 27 de agosto de 1962;
e artigo 2.° do Decreto n." 71.136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 1.0 de novembro de
1973, a outorga deferida pela Portaria MVOP n." 674, de 16 de agosto de
1945, publicada no Diário Oficial da
União de 25 subseqüente, a Rádio Sociedade Mantiqueira, cuja denominação foi alterada para Rádio Socledadc
Mantiqueira Ltda., para que a Fundação Nossa Senhora Aparecida passe
a executar na cidade de Cruzeiro. Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de conror-

midade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n." 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu. mediante termo,
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características cécntcas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o praac para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2,° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.° 76.252
SETEMBRO

DE

DE

1975

12

DE

Transfere a sede do 56.° Batalhão de
Infantaria, extingue a 6.& Companhia de Infantaria e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que 111e confere o artigo 81, item lII, da Constituição e de conformidade com o disposto no Art. 46 do Decreto -lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica transferida a sede
do 56° Batalhão de Infantaria (56,°
BI) da cidade de São Gonçalo (RJ)
para a cidade de Campos (RJ).
Art. 2.° Fica extinta a 6." Companhia de Infantaria, criada p-Ie Decreto D.O 64.198, de 13 de março de
1969.

Art. 3.° O Ministro do Exército
baixará os atos complemente-es necessários à execução deste Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrtu'io .
Brasília, 12 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
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DE

SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra e
benfeitorias necessárias à implantação da Usina Termoelétrica denominada Jorge Lacerda III, da Centrai:!
Elétricas do Sul do Brasil S.A. ELETROSUL, no Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Oonstituíçãr
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b", do Código de Aguas, no
Decreto-lei n,v 3.365, de 21 de junh...

de 1941, e o que consta do processo
número MME 700.478-75,
DECRETA:

Art. L° Ficam declaradas de utifídade pública, para fins de desapro-

priação, as áreas de terra com benfeitorias. de propriedade particular, necessárias à construção da Ustna Termelétrica denominada "Jorge!' Lacerda IH", no Bairro de Capivari de
Baixo, Município de Tubarão, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2.° AB áreas de terra e benfeitorias referidas no artigo anterior
compreendem aquelas constantes da
planta de situação número DIACUTJL-002 aprovada por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica,
no Processo número MME 700.478-75,
e localizam-se no Bairro Capivari -de
Baixo, Munlcípío de Tubarão, Estado
de Santa Catarina, com as seguintes
delimitações: "partindo do marco testemunha 1, localizado próximo à
margem esquerda do Rio Tubarão e
da linha férrea no lado a jusante deste ponto ínflete à direita até o ponto
2, com rumo de 59° 26' 14" NE e com
distância de 452,026 metros, margeando a estrada de ferro Dona Teresa
Cristina; deste ponto Inflete à esquerda no rumo 47° 41' 44" NO; na distância de 120,401 metros até o ponto 3 e
cruzando a linha férrea, deste ponto
inflete à esquerda, margeando a es..
trada municipal Tubarão - Capívarí,
no rumo 86° 33' 14" NO, na distância
de 374,504 metros até o marco 4; deste
ponto inflete à direita, cruzando a citada estrada, no rumo 22° 42' 14" NO.
na distância de 103,437m, até o marco 5; deste ponto inflete à direita,

margeando o Canal de Adução no
rumo de 66° 17' 46" NE, na distância
de 84,979 metros até o marco 6; deste
ponto inflete à direita no rumo de
22° 27' 14" SE, na distância de .....•
99,466 metros até o marco 7; deste
ponto lnflete à esquerda, cruzando a
Avenida Engenheiro Paulo Santos
Mello, no rumo de 83° 27' 14" SE, na
distância de 27,839 metros até o marco
8; deste ponto inflete à esquerda e segue margeando a citada Avenida, no
rumo 48° 52' 46" NE, na distância de
336,554 metros o marco 9; deste ponto Inflete à esquerda e continua margeando a citada Avenida no rumo
39° 22' 46" NE. na distância de 173,368
metros, até o marco 10; deste ponto
inflete à direita no rumo de 49° 07' 14"
SE. na distância de 202,056 metros até
o ponto 11; deste ponto inflete à esquerda no rumo de 39° 52' 46" NE
na distância de 85,893 metros até o
ponto 12; deste ponto ínflete à direita
no rumo de 49° 26' 54" SE na distância de 137,340 metros até o ponto 13;
deste ponto ponto inflete à esquerda.
margeandc a estrada municipal 'I'ubarão - Capivari no rumo 37° 36' 06"
NE, na distância de 214,889 metros, até
o ponto 14; deste ponto inflete à esquerda no rumo 67° 37' 14" NO, na
distância de 167,071, metros até o pontos 15; deste ponto ínflete à direita,
confrontando com a área Industrial
das Usinas no rumo de 59° 52' 46" NE.
na distância de 174,963 metros até o
ponto 16; deste ponto ínflete à díredra
e ainda confrontando com a área Industrial das Usinas, segue no rumo de
77° 12' 46" NE, na distância de 79.925
metros até o ponto 17; deste ponto inflete à esquerda e segue margeando
aquela área no rumo de 16° 32' 46"
NE, na distância de 248,727 metros
até o ponto 18; deste ponto inflete à
direita cruzando o ramal ferroviário
do Lavador de Capivari - CSN, nc
rumo de 26° 07' 14" SE, na distância
de 171,687 metros até o ponto 19; deste
ponto Inflete à direita, margeando a
Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, no rumo de 37° 30' 46" SO, na.
distância de 66,703 metros até o ponto
20; deste ponto inflete à esquerda,
confrontando com a zona urbana do
bairro de Capivari de Baixo, no rumo
de 69° 38' 14" SE. na distância de
186,091 metros até o ponto 21: deste
ponto ínflete à direita. no rumo de
209 21' 46" SO, na distância de 27,278
metros, até o ponto 22; deste ponto
inflete à esquerda e segue confrontando com a citada zona. no rumo de
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679 39' 04" SE, na distância de 678,818
metros até o ponto 23; deste ponto inflete à direita confrontando com área
rural no rumo de 38° 00' 46" SO na
distância de 1.156,016 metros ate o
ponto 24; deste ponto infle te à direita e segue confrontando com área
rural no rumo de 51° 59' 14" NO, na
distância de 617,946 metros até o ponto 2'5; deste ponto Inflete à esquerda
e segue confrontando com área rural
de 49° 00' 24" SO na distância de
1.060,746 metros até o ponto 26; deste
ponto ínflete à direita e passa margeando à esquerda do Rio Tubarão, no
rumo de 36° 30' 24" NE na distância
de 258,988 metros até o ponto 27; deste ponto inflete à esquerda e margeando à esquerda do Rio Tubarão no
rumo 17° 10' 24" NE na distância de
210,821 metros até o ponto 28; deste
ponto inflete à esquerda margeando
à esquerda do Rio Tubarão, no rumo
de 6° 27' 06" NO. na distância de ....
226,559 metros até o marco-Testemunha 1, onde teve inicio esta descrição;
a poligonal retro descrita perfaz urna
área total de 1.316,058 metros quadrados Ou 131,6058 hectares, havendo sido
os rumos medidos em relação ao Norte Magnético".
Art. 3 ° Fica autorizada a Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S. A. ELETROSUL, a promover a desapropriação das referidas áreas de terra
e respectivas benfeitorias, na forma da
legislação vigente, com os seus recursos próprios.
Parágrafo único - Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei n.e 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado peja
Lei número 2.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada a
invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
e respectivas benfeitorias, abrangidos
por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki tieta

DECRETO N9 76.254 -

601
DE 12 DE

SETEMBRO DE 1975

Concede à Mineração Santa Patrícia
Ltda. o direito de lavrar calcário
no Município de Monte Alegre, Estado do Pará.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe eonfere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei nv 227, de 28 de fevereiro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Mineração Santa Patrícia Ltda. concessão
para lavrar calcário em terrenos de
propriedade do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma AgráriaINCRA, no lugar denominado Serra
do Tajuri, Distrito e Município de
Monte Alegre, Estado do Pará, numa
área de mil hectares (1.000 ha), delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a mil seiscentos e ~Ü1~
qüenta e um metros e dezenove ceutímetros (1.651,19 m) , no rumo verdadeíro de oitenta e cinco graus e
trinta e dois minutos nordeste (85 932'
NE), do marco quolométrico número
trinta e um (Km nv 31) da estr-ada
que liga Monte Alegre a Mulata, e
os lados divergentes desse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000 m j ,
sul (S); cinco mil metros (5.000 m),
oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às es..
típulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os "ributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número L038, de 21 de outubro de 1969;
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c) se O concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;

d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do

Ministério das Minas e Energia.
Art. 29 As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 800.040-70).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 879 da

República.

ERNESTO GEISEL

ShigeaJci Ueta
DECR~TO

N.o 76.255

SETEMBRO DE

DE

1975

12

DS

conceae à ltapícuru Agro-Industrial
S. A. o direito de laurtir calcário
no Municipio de Coao, Estado do
Maranhão.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica outorgada à ltapicuru Agro-Industrial S. A. concessão para lavrar calcário em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Santo Izidro, Distrito e Munícípio de Codó, Estado do Maranhão,
numa área de mil hectares (1.000l1a.),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a dois mil setecentos e
cinquenta metros (2. 750m), no rumo
verdadeiro de quatro graus nordeste
(040 NE), do primeiro encontro du
lado direito da ponte sobre o Rio
Codczinho, na Rodovia BR-31<j, no
trecho Terezina-São Luís, e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros

quatro mil metros (4.000m), este (E);
dois mil e quinhentos metros (2.500m),
sul (S); quatro mil metros (4.000m),
oeste (W); dois mil e quinhentos
metros (2. 500m), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da.
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
z» o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprtmentd
do disposto no Decreto-lei n- 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma. dos -artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Deeretos. de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM. 819.244-70).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

ShigeaJci UeJci

DECRETO N° 76.256 --- DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede à Mineração Cambui S. A.
o direito de lavrar tíuto no Município de São José dos Pinhais, Bstado do Paraná.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Cons-
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tituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 19ô7,
DECRETA:

Art. lo Fica outorgada à Mineração Cambuí S. A. concessão para lavrar filito em terrenos de propriedade de herdeiros e sucessores de José
Mauad, no Iugarrdenominado Estância São José, Distrito e Município de
São José dos Pinhais, Estado do Paraná, numa área de vinte e cinco hectare o (25ha), delimitada por um quadrecc, que tem um vértice no marco
quíl.rmétrfco número clnquenta e cinco -am n'' 55) da Rodovia BR-227 no
trer so Curttiba-Paranaguá, e os lados a partir desse vértice, os segtdntes comprimentos e rumos verdadeíros: quinhentos metros {500m), sul
(8): quinhentos metros (500m), oeste
(W); quinhentos metros (500m), r-orte (N); quinhentos metros (500m) ,
leste (E).

P i trágrafo único. A concessãc de
que trata este artigo é outorgada medíarze as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras reroncas rio mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
rícar.do também estabelecido o seguín,e:

a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento apresado
pele. Decreto número 51.726, de 19 de
fevei eira de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Corraesâo Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
reco.her aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei ns 1.03S,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprtr
qua.quer das obrigações que se ihe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artígos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nac..onaj da Produção Mineral, do
Mínístérjo das Minas e Energia.
Art. 20 As propriedades vlz..nhas
estão sujeitas às servidões do :::010 e

subeclo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(D!'<"PM -

817.365-70).

Brasília, 12 de setembro de Un5;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.257 - DE 12
SETEMBRO DI 1975

DE

Concede à M·ineraçáo Topázio Ldmitada o direito de lasear água potável de mesa no Município de Gtícério, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica outorgada à Mineração Topázio Limitada concessão para
lavrar água potável de mesa em terrenos de propriedade de Eunice Jorge, no lugar denominado Fazenda 8ãd
Jorge, Distrito e Município de Gllcerto, Estado de São Paulo, numa
área de oitenta e sete ares e quarenta e um centiares (0,8741 ha.),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a setenta e nove
metros e treze centímetros (79,13 m) ,
no rumo verdadeiro de quarenta e
quatro graus e vinte e oito minutos
noroeste (44°28'NW), da confluência
dos Córregos da Mata e São Jorge,
e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: nove metros e oitenta centímetros (9,SOm), oeste (W); oito metros e três centímetros (S,03ml, sul
(S); nove metros e oitenta centímetros (9,80m), oeste (W); cito metros
e três centímetros (8,03m), sul (S);
nove metros e oitenta centímetros
(9,SOm), oeste (W); oito metros e três
cen11imetros (S,03m), sul (5); nove
metros e oitenta centímetros (9,80m),
ceste (W); oíto metros e três centímetros (S,03m), norte .N); seis metros e cinquenta e oito centímetros
(6,58m), oeste (W); oito metros e trêS
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centímetros CB,03m). norte (N); seis
metros e clnquenta e oito centímetros (6.58m), oeste (W); cito metros
e três centímetros (B,03m). norte
(N); seis metros e cinquenta e oito
centímetros (G,58m), oeste (W); oito
metros e três centímetros (B,OSm),
norte (N); seis metros e cinquenta
e oito centímetros (6,58ll1), oeste (W);
oito metros e três centímetros t8,03m),
norte (N); seis metros e clnquenta e
oito centímetros C6,58m.• oeste tWJ;
oito metros e três centínetros tB ,03m),
norte (N); seis metros
cinquenta e
oito centímetros (6.58m). oeste (W);
oito metros e três centímetros (8,03m),
norte (N); seis metros e cínquenta e
oito centímetros (6,58mJ, oeste (W);
oito metros e três centímetros S,03m).
norte (N); seis metros e cínquenta e
oito centímetros (6,58ml, oeste (W);
treze metros e oitenta centímetros
C13,80m). norte (N); doze metros e
vinte centímetros (12.20m"
este
(E); dez metros (10m), norte tN);
doze metros e vinte centímetros ....
(l2,20m), este (E); dez metros (Jêm),
norte (N); doze metros e vinte centímetros (12,20m). este (E); dez metros (10m), norte (N); doze metros e
vinte centímetros (12,20m), este (E);
dez metros (10m), norte (N); doze
metros e vinte centímetros (I2,20m),
este (E); dez metros (10m), norte
(N); quinze metros e noventa centímetros (l5,90m), este (EJ; doze metros e vinte centímetros (12,20m), sul
(8); dez metros (IOm), este (E); (faze
metros e vinte centímetros (12,20m),
sul (8); dez metros (10m). este tE);
doze metros e vinte centímetros ....
(12,20m), sul (8); dez metros ClOm) ,
este (E); doze metros e vinte centimetros (12.20m), sul (8); dez metros
Clümj, este (E); quatro metros c setenta centímetros (4,70m), sul (8);
quatro metros e quatorze centímetros
(4,14m), este (E); seis metros e treze
centímetros (6,13m), sul (8); nove
metros e oitenta centímetros (9,SOm),
oeste (W); oito metros e três centímetros (8,03m), sul (8); nove metros
e oitenta centímetros (â.Süm), oeste
(W); oito metros e três centímetros
(8,03m), sul (8); nove metros e oítenta centímetros (9,80m), oeste (W);
oito metros e três centimetros (8,03m),
sul (8); nove metros e oitenta centímetros (9,80m), oeste (W); oito metros e três centímetros (8,03m), sul
(8) •

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos

artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fveererro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Com'ssão Nacional de Energia Na
crear.
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União. em cumprimento:
do disposto no Decreto-lei n" 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma. dos artígos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro d(IS Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. '30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 4722-50).

Brasília, 12 de setembro de ] 975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.258 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de tranemissãa
da Light - Serviços de gtetricíacae
S.A., no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rrr, da Ccnstituíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto n." 35.851.

ATOS 00 PODER EXECUTIVO

de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do processo MME
700.515-75.
DECRETA:

Art. 1.° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituíção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
40,00 metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão "A", partindo da torre número 16 da linha de
transmissão Santa Cruz - .Iacarepaguá, para á. subestação ZISC-I, na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio
de Janeiro, cujo projeto e planta de
situação número 3.323 foram aprovados por ato do Diretor da Dívisâo de
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de éguas
e Energia Elétrica, no processo MME
700.515-75.
Art. 2.° Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.
Art. 3.... Fica reconhecida a conveniência de constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Light - Serviços de Eletricidade S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa C011cessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda. o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mes~
nas, de quaisquer atos que embaracem
Ou causem danos, incluídos entre eles
os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Light - Serviços de Eletricidade S.A., poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
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número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modtrícações introduzidas pela
Lei número 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vi,;.
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.O 76.259 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede à Cimento Aratu S.A., o direito de lavrar calcário coralígeno
no Município de Salvador, Estado
da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
e nos termos do artigo 43 do Decretolei número 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei número 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fic:a outorgada à Cimento
Aratu S.A., concessão para lavrar calcário coralígeno em águas territoriais
na plataforma submarina, no lugar
denominado Baía de Todos os Santos,
Distrito e Município de Salvador, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500ha), delímltada
por um retângulo. que tem um vértice a dois mil e cem metros (2, 100m),
no rumo verdadeiro de quarenta e cinco graus noroeste (45" NW), do Farol
da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades. e 06 lados
a partir desse vértice. os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil e quinhentos metros
.
(2. 500m), oeste (W); dois mil metros
(2.000m), norte (N); dois mtl e quinhentos metros (2.500 mr, este (E);
dois mil metros (2.000 m), sul (S).
Parágrafo único. A concessão de que
trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44. 47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração e de outras referidas no
mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto, Iicanda
também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estípulações do Regulamento aprovado
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pelo Decreto número 51. 726, de 19 de

fevereiro de 1963 e da Resolução núme1'0 3, de 30 de abril de 1965, da Co-

missão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos 05 tribu-

tos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei D.O 1.038, de
21 de outubro de 1969;
C)

se o concessionário não cumprir

qualquer das obrigações que se lhe in-

cumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por titulo este Decreto. que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.° A1:i propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 817.043-70).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueia

DECRETO N.o 76.260 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede à Oxjord S.A. Indústria e
Comércio aSA/CO o direito de
lavrar argila no Município de Piéi/,.
Estado do Paraná.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei número 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei TI. O 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica outorgada à Oxford
S.A. Indústria e Comércio - aSArCO
concessão para lavrar argila em terrenos de sua propriedade e de Valéria
Rudnick Batista, Pedro Ossoskí, Valdemíro Hípólíto de Andrade e herdei-ros de João Hannusch, no lugar denominado 'I'rlgolândia, Distrito e Mu-

nicipío de Rien, Estado do Paraná,
numa área de quatro hectares e dez
ares (4,10 ha), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a duzentos e sete metros (207 m), no Turno
verdadeiro de vinte e quatro graus e
trinta e seis minutos sudeste
,.
(24 36' SE) do entroncamento da Estrada do Fundão com a Rodovia Curitiba - São Bento do Sul e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos metros (200m), leste (E); duzentos e cinco metros (205 m) , sul
(8); duzentos metros (200 m) , oeste
(W); duzentos e cinco metros (205m),
norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração e de outras rerertdas no mesmo Código, não expressamen te mencionadas neste Decr-eto,
ficando também estabelecido o scQ

guínte:
a) a concessão fica sujeita às esti-

pulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução n,s 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n.s 1.033,
de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe Incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por titulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2. AE. propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrío.
Q

Q

(DNPM 808.724-691.

Brasilia, 12 de setembro de 1975;
154. da Independência e 87. da
República.
ERNESTO GEISEL
Q

Shigeaki Ueki

Q
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DECRETO N.O 76.261 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

PODER EXECUTIVO

DE

Concede à Cimento Aratu S. A., o
direito de lavrar cal-cário coralígeno no Município de Salvador, Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH; da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n.o 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada á Cimento
Aratu 5. A. concessão para lavrar

calcário coralígeno em águas tcrrítoa-íaís na plataforma submarina, no
lugar denominado Maia de Todos os
Santos, Distrito e Município de Salvador,Estado da Bahia, numa área de
quatrocentos e sessenta e sete hectares e setenta ares (467,70ha), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a mil novecentos e
setenta metros (1. 97om), no rumo
verdadeiro de sessenta e nove graus
nordeste (69.° NE) do Farol da Ponta
Nossa Senhora de Guadalupe, na
Dha dos Frades, c os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil quinhentos e trinta metros (1.530m),
norte (N); novecentos metros
.
(900m), este (E); dois mil e sessenta
metros (2.060m), norte (N); mil e
duzentos metros (1.200m), este (E);
dois mil setecentos e cinquenta metros (2.750m), sul (5); mil e duzentos metros (1. 200m) , oeste (W); oito ..
centos e quarenta metros (84Om), sul
(5); novecentos metros (900m), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido
o seguinte:
'a) a concessão fica sujeita às estdpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número, 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
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b) o concessionário fica obrigada a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em comprimento. do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumpriu
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do:
Ministério das Minas e Energia.
Art. 25' As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.°' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM: 817.040-70).

Brasília,' 12 de setembro de 1975;
Independência e 87.° da
República.
154.Q da

ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueia

DECRETO NQ 76.262 - DE 12
SE'l'EMBRO DE 1975
Concede
direito
cípio
Minas

DE

à Cerâmica Togni S .A. o
de lavrar argila no Munide Sacramento. Estado de
Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III,. da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nv 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-Ieí no 318, de 14, de março
de 1967,

.

DECRETA:

Art. 1Q Fica outorgada à Cerâmica
Togni S.A. concessão para lavrar argila em terrenos de propriedade de
Alvaro GOnçalves de Almeida, no lugar denominado Lagoa dos Esteios,
Distrito e Município de Sacramento,
Estado de Minas Gerais, numa área
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de cem hectares (100 halo delimitada
por um quadrado, que tem um vér-

tice a cento e sessenta metros 060ro),
no rumo verdadeiro de vinte e nove
graus sudeste (29º SE). da confluência do Córrego dos Esteios com o Córrego da Lagoa e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil metros
(1.000 mj , oeste (W); mil metros
(l. oooen,

(l.000

norte

mj , este

(1. 000 m),

(N);

mil

metros

(E);

mil metros

sul (5).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos

artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do

Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) 'R concessão fica sujeita às E.Sttpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução ns 3.
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União. em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n Q 1:038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo
e SUbsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

817-560-68),

Brasília, 12 de setembro de 1975:
154Q da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki

ueu

DECRETO N9 76.263 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede à Minérios
Industriais do
Sul S. A. - MINEL o direito de
lavrar argila no Município de Uruseança, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item lII, da Constrtuíçâo
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.s 227. de 28 de fevereiro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.v 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Minérios
Industriais do Sul S. A. - MINEL
concessão para lavrar argila em terrenos de propriedade de Antônio Padoím, João Dalló e Basílio Dalló. no
lugar denominado Linha Cabral.
Distrito de Cocal. Munícípío ao
Urussanga, Estado de Santa Catarina,
numa área de dez (lO) hectares. delimitada por um retângulo. que tem
um vértice a novecentos e trtnta metros (930 m) , no rumo verdadeiro sul
(8), do entroncamento da estrada da
Mina Visconde com a estrada que liga
Cocal à Estação Cocal e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: du-.
zentos metros (200m), este f E); duzentos metros (200m). sul (S); quinhentos metros (500m), oeste (W);
duzentos metros (200m). norte (N);
trezentos metros (300m), este
(E);
Parágrafo único, A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) ~ concessão fica sujeita às es·
tipulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução TI. 3.
de 30 de abril de 1965. da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos . ae tributos devidos à União. em cumpramento do disposto no Decrete-lei número 1.038. de--"21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem. a concessão será declarada
O
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caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá Dor
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do
Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 802.080-71).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 76.264 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

COncede à Mineração Nirvana Dtda.
o direito de 1AVrar oucarta no lI1u~
nicípio de cantagalo. Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item. IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nv 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelO
Decreto-lei nv 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1Q Fica outorgada à Mineração
Nirvana Ltda. concessão para lavrar
calcário em terrenos de propriedade
do espólio de Maria Gerk, no luga-r
denominado Fazenda Paracatu, Distrito de Euclidelândia, Município de
Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de quatrocentos e oitenta
e nove hectares e setenta e oito ares
(489,78ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
quinhentos e um metros e sessenta
centimetros (5()1,60m), no rumo verdadeiro de vinte e três graus e trinta
minutos sudeste (23Q30'SE), do canto
noroeste (NW) da casa sede da Fazenda Paracatu e os lados a 'partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e vinte metros (320m), leste (E);
duzentos metros (200m), norte (N);
trezentos e vinte metros (320m), leste

(E); duzentos e quarenta metros
(240m), norte (N); duzentos e quarenta metros (240m), leste (E); duzentos metros (200m), norte (N); oitocentos metros (800m), leste (E) ;
míl e quatrocentos metros (1.400m),
norte (N); dois mil e quatrocentos
metros (2.400m), oeste (W); seiscentos metros (600m), sul (S); seiscentos metros (600m), oeste (W); mil
metros (1.000m), sul (S); quatrocentos e oitenta metros (480m), leste
(E); trezentos e vinte metros (320m),
sul (S); quatrocentos e setenta e- cinco metros (475m), leste (E); trezentos e sessenta metros (360m), sul (S);
trezentos e sessenta e cinco metros
(365m), leste (E); duzentos e quarenta metros (240m), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras re ..
feridas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às ('Stípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução no 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos ostri·
butos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decrete-ler
nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração,
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energfa ,
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

802.854-68).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

stueeak: tiei«
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DE

Concede à Empresa RaàA de Mineração Lttia , o direito de lavrar cromita no Município de Serro, b'stado
de Minas Gerais.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituiçã.o

e nos termos do artigo 43 do Decretolei nv 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Empresa
Rada de Mineração Ltda. concessão
para lavrar eromita em terrenos de
propriedade

de

Emílio

Margarida

Borges, herdeiros de ArthurCardoso
dos Santos e outros, no lugar denominado Paneleiros, Dlstrâtoie Muni-

cípio de Serro, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta e quatro
hectares e noventa e três ares (34,93
ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a sessenta
e seis metros (66m), no rumo verdadeiro de cínquenta e seis graus (56º
NE) da confluência do Córrego Quatro Vintens com o Ribeirão do Lucas
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinquenta metros (50m),
norte (N); duzentos metros (200m),
oeste (W); cinquenta metros C50m) ,
norte (N); cento e cinquenta metros
(150m), oeste (W); quatrocentos e
cinquenta metros (450m), norte (N);
seiscentos e setenta metros (670m),
este (E); duzentos e trinta metros
(230m), sul (S); cinquenta metros
(50m), este (E); duzentos e sessenta
metros (260m), sul (S); cento e setenta metros (170m), oeste (W); sessenta metros (60m), sul (S); duzentos
metros (200m), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,

EXECUTIVO

de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos Os tributos devidos à União em cumprimento do disposto no
Decreto-lei
no 1.038, de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Minerações;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia;
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
. Art. 3l? Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
(DNPM -

819.636-69).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87l? da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 76.266 - DE 12 DE
SETEMBRO DE 1975
Concede à Cimento Aratu S.A. o direito de lavrar calcário ccrauçeno
no Município de Salvador, Estado
da Bahia.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n» 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei no 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Cimento
Aratu S.A. concessão para lavrar calcário coralígeno em águas territoriais
na plataforma submarina, no lugar
denominado Baía de Todos os Santos,
Distrito e Município de Salvador, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e quarenta hectares e setenta.
ares (440,70ha), delimitada por um

Atos DO PODER
polígono irregular, que tem uJ:!1 vértice a oitocentos e setenta e três metros (873m) no rumo verdadeiro de
quarenta e 'um graus e trinta minutos sudoeste (41Q30'SW) do Farol da
Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe na Ilha dos Frades, e os lados
a partir desse vértice, os segu~nte,3
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil quinhentos e cínquenta metros
(1.550m), este (E); quatrocentos e
setenta metros (470m), norte
(N);
trezentos e vinte metros (320m).
este
(E) ; oitocentos e noventa
metros (890 m), norte (N); mil
duzentos e noventa metros
(1.290m), este (E); oitocentos e noventa metros (890m), sul (S); duzentos e noventa metros (290m), oeste
(W) ; seiscentos e setenta. metros
(670) sul (S); seiscentos e vinte metros '(620m), oeste (W); quatrocentos
e setenta metros (470m), sul (8); trezentos e cinquenta metros (350m),
oeste (W)· quinhentos e trinta metros (530nÍ), sul (8); mil novecentos
metros (1.900m), oeste (W); míl e
duzentos metros (1.200m), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineraçã? .e de ~mtras referidas no mesmo COdIgO, nao expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o reguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51. 726, de 1~ de ofe~
vcreíro de 1963 e da Resoluçao n- 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento ao disposto no Decret.. . -leí número 1.038, de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declar~da
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Minerações;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e mnergra.
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins d~ lavra, J:?a for!lia
do artigo 59 do CÓdIgO de Mineração.
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Art. sv Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

817.041-70).

Brasília 12 de setembro de H175;
1549 da' Independência e 87i? da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.267 - DE 12 DE
SETEMBRO DE 1975
Concede à Companhia de Cimento
Portland Barroso o direito de lavrar calcário no Município de Barroso, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
o nos termos do artigo 43 do Decretolei n. o 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n,c 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia de Cimento Portland 1?arroso
concessão para lavrar calcário em
terrenos de sua propriedade, no l.ugar denominado Pasto da Cana, DIStrito e Município de Barroso, Esta~o
de Mínas Gerias, numa área de seis
hectares, onze ares e oitenta centiares
(06,1180ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a noventa e dois metros e cinquenta
centímetros (92,50m), no rumo verdadeiro de vinte e um graus quarenta e cinco minutos noroeste
.
(21°45'NW), da confluência dos Córregos Cana e Praia e os lados a partir
desse vértice, os seguintes .ecmprrmentos e rumos verdadeiros: cento e
setenta e cinco metros (l75m) , norte (N); trinta e seis metros (36m),
oeste (W); cinquenta e sete metros
(57m) , norte (N); cínquenta metros
(50m), oeste W); cinqüenta ~ cinco
metros (55m) , norte (N); vinte e
cinco metros (25m), oeste (W); cento
e vinte metros (120m), norte (N);
trinta e cinco metros (35m) , oeste
(W); duzentos metros (200m), norte
(N); cinquenta e três metros (53rn) ,
leste (E); quarenta metros (40m), sul
(8); cinquenta metros (50m) , leste
(E); quarenta metros (40m) , sul
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leste

(E); quarenta metros (40m). sul (8);

vinte e sete metros (27m). leste (E);
duzentos e quinze metros (215m), sul
(8); d-ez metros (10m), oeste (W); dez

metros

(10m),

sul

(8);

vinte metros

(20m), oeste (W); dez metros Clüm),

sul

(8);

d-ez metros (10m), oeste (W) :

trinta metros (30m), sul (8); dez me-

tros (10m), leste (E;

vinte

metros

(20m), sul (S); dez metros

(tem) ,

leste (E); trinta e um metros (31m).

EXECUTIVO

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM. 818.906-70).

Brasília, 12 de setembro de 1975;
154.9 da Independência e 87.° da
República.

sul (8); dez metros (10m), leste (E);

ERNESTO GEISEL

wlnte e cinco metros (25m), sul (8);
ríez metros (10m), leste (E); vinte e

Shigeaki Ueki

cinco metros (25m), sul (8); dez me-

tros (10m), leste (E); vinte e cinco
metros (25m). sul (8); dez metros
(lOm), leste (E); vinte e cinco metros
tros (25m), sul (8); dez metros ....
(IOm), leste (E); vinte e cinco metros
(25m), sul (S); dez metros (10m) leste
(E); vinte e cinco metros (25m), sul
(S); dez metros (10m),
leste (E);
vinte e um metros (21m), sul (S); oitenta e quatro metros (34m), oeste
(W).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras re~
feridas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n,« 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tribu ~
tos devidos à União, em cumprimento
do disposto do Decreto-lei n.c 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

DECRETO N.9 76.268 - DE 12
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede à Empresa de Caolim Ltda.,
o direito de lavrar argila no Municipio de tntuusma, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.o 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n,o 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA;

Art. L° Fica outorgada à Empresa
de caotim Ltda concessão para lavrar argila em terrenos de proprledade de Herculano Pires Nogueira, no
lugar denominado Fazenda viste Alegre, Distrito e Município de Inhaúma,
Estado de Minas Gerais, numa área
de setenta e três hectares, oitenta e cinco ares e setenta e nove
centrares (73,8579 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a duzentos e quarenta e nove
metros e cinquenta centímetros .....
(249,50m), no rumo verdadeiro de
dois graus e quarenta minutos noroeste (2.(> 40' NW) do canto noroeste
(NW) da casa do Sr. Herculano Pires Nogueira, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos
c rumos verdadeiros: cinquenta e dois
metros (52m) , oeste (W); duzentos
e vinte e quatro metros (224m), sul
(5); quarenta metros (40m); este
(E); oitenta metros (8Om) , sul S);
duzentos e noventa metros (290m),
este (E); oitenta metros (80m), norte (N); cento e dez metros (110m),
este (E); sessenta metros (60m) , nor-
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Art. 2.° As propriedades vizinhas
te (N): duzentos e sessenta metros
estão sujeitas às servidões de solo e
(260m), este (E); trezentos e dez mesubsolo para fins de lavra, na forma
tros (310m), sul (8); duzentos e sesdo artigo 59 do Código de Míneração .
senta metros (260m), oeste (W); cinquenta metros 50m) , sul (8); cento
Art. 3.° Este Decreto entrará em
e sessenta metros (160m), oeste (W);
vigor na data de sua publicação, requatrocentos e quarenta e quatro
vogadas as disposições em contrário.
metros (444m), sul (S); duzentos me(DNPM - 816.533-69) .
tros 200m), este (E); duzentos e cínBrasília, 12 de setembro de 1975;
quenta e seis metros (256m), sul (S);
1549 da Independência e 871? da
cem metros (lOOm) , oeste (W); duRepública.
zentos e vinte e dois metros (222m),
ERNESTO GEISEL
sul (S); quatroscentos e quarenta meShiçeaki Ueki
tros (440m), oeste (W); duzentos e
sessenta metros (260m), norte (N);
cento e quarenta metros (140m), este
DECRETO N.O 76.269 - DE 12 DE
(E); duzentos e dezoito metros ....
SETEMBRO DE 1975
(218m), norte (N); oitenta metros
(8üm) , oeste (W); trezentos e oitenta
Concede à Minérios Industriais do Sul
metros (380m), norte (N); duzentos
S. A. - MINEL o direito de lavrar
e vinte e um metros (221m), oeste
quartzo no Município de Urussanga,
(W); cem metros uocmi, norte CN);
Estado de Santa Catarina.
noventa metros (90m) , oeste (W);
quatrocentos e oitenta e oito metros
O Presidente da República,
(488m), norte (N); noventa metros
usando da atribuição que lhe confe(90m) , este (E); cento e sessenta e
re o artigo 81, item liI, da Constituísete metros (l67m) , norte (N); duç ã o e nos termos do artigo 43 do Dezentos e setenta e três metros ..... "
creto-lei n.c 227, de 28 de fevereiro de
(273m), este (E); cento e sessenta e
1967 (Código de Míneraçãoi, altesete metros (167m), sul (S).
rado pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de
parágrafo único. A concessão de
março de 1967,
que trata este artigo é outorgada meDECRETA:
diante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Art. 1.0 Fica outorgada à Mínétios
Códfgo de Mineração e de outras reIndustriais .do Sul S. A. - MINEL
feridas no mesmo Código, não expreaconcessão para lavrar quartzo em
samente mencionadas neste Decreto,
terrenos de propriedade de herdeiros
ficando também estabelecido o sede Victor FeItrin, no lugar denomiguinte:
nado Rio Maior, Distrito e Município
de Urussanga, Estado de Santa Cataa) a concessão fica sujeita às estirina, numa área de oitenta e dois
pulações do Regulamento aprovado
hectares e cínquenta ares (82,50 ha)
pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de fedelimitada por um retângulo, que tem
vereiro de 1963 e da Resolução n.c 3,
um vértice a seiscentos e sessenta
de 30 de abril de 1965, da Comissão
metros (660 m) , no rumo verdadeiro
Nacional de Energia Nuclear;
de quarenta graus noroeste (40.°
t» o concessronãno fica obrigado a
NW) da porta principal da Capela
recolher aos cofres públicos os tribuNossa Senhora dos Campos e os latos devidos à União, em cumprimendos a partir desse vértice, os seguinto do disposto no Decreto-lei número
tes comprimentos e rumos verdadei1.038, de 21 de outubro de 1969~
ros: oitqcentos e quarenta metros
(840 m) , oeste (W); quinhentos e
c) se o concessionário não cumprir
cínquenta metros (550 m) , norte (N);
qualquer das obrigações que se lhe
mil e quinhentos metros (l.500 m) ,
incumbem, a concessão será declarada
leste (E); quinhentos e cinquenta
caduca ou nula, na forma dos artigos
metros (550 m) , sul (8); seiscentos e
65 e 66 do Código de Mineração;
sessenta metros (660m), oeste i'W).
d) a concessão de lavra terá por tíParágrafo único. A concessão de
tulo este Decreto, que será transcrito
que trata este artigo é outorgada meno Livro C - Registro dos Decretos
diante as condições constantes dos
de Lavra, do Departamento Nacional
artigo 44, 47 e suas alíneas e 51 do
da Produção Mineral, do Ministério
Código de Mineração e de outras
das Minas e Energia.
referidas no mesmo Código, não
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expressamente mencionadas ne~te
Decreto, ficando também estabelecido
'O seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado

pelo Decreto n.s 51. 726, de 1~ de ofevereiro de 1963 e da Resolução ~., _3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão

Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica Obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038 de 21 de outubro de 1969;

c) 'se o concessionário não cumprir

qualquer das obrigações que se lhe

incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Minera-

ção;

d) a concessão de lavra terá por título este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministeno
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo t:J
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
,
Ar·t. 3.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárío ,
(DNPM 802.122-69).
Brasília, 12 de setembro de 1975;
'154. v da Independência e 87.° da

República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76.270 SETEMBRO DE

DE 15 DE
1975

Concede à Mineração Ú1'ipu.anã 8 ..4.,
(J
direito de lavrar cassiterita no
Municipio de Ariinumã, Estado de

Mato Grosso.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 .dc>
Decreto-lei n.s 227, de 28 de Ieveretro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei 11.° 313, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Aripuanã S. A., concessão para
lavrar cassiterita em terrenos devolutos, sendo posseiro. o Sr. Plinio sebastião Xavier Benfíca, no lugar de..

nominado São Francisco, Bacia do
Rio Madeirinha, Distrito e lVlunlClplo
de Arlpuanã, Estado de Mato Grosso,
numa área de dez
mil
hectares
(10.000 ha), delimitada .Po.r um r~~
tângulo, que tem um vértice a tres
mil e cem metros (3.100 m) , no rumo
verdadeiro de doze graus sudeste
(12° SE), da confluência dos Igarapés Seringueiro e São Francisco e os
lados divergentes desse vértice, os se~
guíntes comprimentos e rumos verdadeiros: doze mil e quinhentos metros (12.500 m) , norte (N); oito mil
metros (8.000 m), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições conatantee coa
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não ex.pressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovadc
pelo Decreto n.v 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
bj o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Deoreto-Ieí número 1. 038, de 21 de outubro de
1969;

.

se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações. que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma
aos artigos 65 e 66 do CódIgo de Mineraçâo;
d) a concessão de lavra terá por título este Decreto. que será transcrito
no Livro C - RegIStro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nactonal da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vlaínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcslçoes em contrano .
c)

(DNPM - 814.896-69).
Brasília, 15 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da

República.

ERNESTO

GEIS~L

Shigeaki Ueki
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DECRETO

N9

76.271 -

DE

15

DE SETEMBRO DE

1975

Dispôe sobre as nmçõec de confiança mteçrontee das categorzas Direção
Superior e Asseesoremento Superior, d,a Tabela permanente da Uniúereuuiae Federal da Bahia, e àá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere O artigo 81, item IIl, da constttutção
e tendo em vista o disposto no artigo 4Q do Decreto-lei no 900, de 29 de setembro de 1969; no artigo 79 da Lei nc 5.645, de 10 de deaemoro de 1970;
e no artigo 39 da Lei nc 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta
do Processo DASP nv 5.872, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 .stcam classificados os cargos em comissão e transformadas as
funções gratificadas, na f-orma do Anexo I, para a composição das Categorias Direção Superior, Código DAS~101, e Assessoramento Superior DAS-102,
do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, que passam a constttuir a
Tabela Permanente da. universidade Federal da Bahia.
Art. 29 Fica criada, na forma do Anexo I, a função de confiança de
Diretor do Centro de Estudos Interdisciplinares para o setor público, integrante da categoria DIreção Superior, código LT-DAS-101.1, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da trnrverstdade Federal da Bahia.
Art. 3;9 O provímentc das funções de confiança compreendidas no
Anexo I é de competência exclusiva do Reitor da Universidade Federal da
Bahia, na forma prevista no item II do artigo 49 do Decreto nv 75.656, de
24 de abril de 1975,
Art. 49 Na. apllcaçâc deste Decreto deverá ser observada, quando couber, a disposição constante do artigo 29 do Decreto nv 75.656, de 1975.
Art. 59 As atríbuíçôes dos ocupantes doas funções de Assessor de que
trata este Decreto são as descritas no Anexo I-A.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal da,
Bahia.
Art. 7{J Est~ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
H:RNES'OO GEISEL

Ney Braga
J oéo Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de 17
de setembro de 1975.
DECRETO N9 76.272 - DE 15
SETEMBRO DE 1975

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidtZo tuiministrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão
da Companhia paulista de Força e
Luz, no Estado de São Paulo.

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

e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo MME
U9 702.097-75,
DECRETA:

Art. 19 Ficam declaradas de utâlldade pública, para fins de constituição de servidão admínístratwa.
as
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura, tendo
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como eixo o ramal de linha de transmissão que parte da linha tronco
Usina Lençóis-Lençóis

Paulista até

a subestação particular da I'axtü Zil-

lo-Lorenzettd S.A., no Munlcípto de
Lençóis Paulista, Estado de São Paulo,

cujo projeto e planta de situação nv
BX-C-I0481 foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME nr ..
702.097-75.
Art. 2.° Rica autorizada a Compa-

nhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vígente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmíssãc
de que trata o artigo anterlor .
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
admi.tlistrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio serviente desde que não naja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprtetááríoa
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que fôr compatível com a existencia
da servidão, abstendo-se, em consequêneía, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 49 A Companhia Paulista de
Força e Luz, poderá promover, em
Juízo. as medidas necessárias à constituição da servidão admítustrativa
de caráter urgente, utilzando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho rte
1941, com as modificações introduzidas pela Lei nc 2.786. de 21 de maio
de 1956.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki

Ueki

DECRETO N." 76.273 - na 15 DS
SETEMBRO DE 1975
Concede à Companhia de Cimento
Salvador o direito de lavrar calcário no Munict"pio de Salvador,
Estado da Bahia.

o Presidente da República,
usando da atribuição CUe lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei n." 227, de 23 de fevereiro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei H.O 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1." Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador concessão
para lavrar calcário em águas terrttoriais na plataforma submarina, no
lugar denominado Praia do Suape,
Distrito e Município de Salvador, Estado da Bahia, numa área de cento
e noventa e quatro hectares (194 ha)
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a setecentos e
vinte metros (720 m), no rumo verdadeiro de sessenta e cinco
graus
nordeste (65" NE), do ponto situado
na extremidade norte (N) da ponte
que liga a Ilha de Madre de Deus ao
continente e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: dois mil metros
(2.000 m), sul (S); dois mil metros
(2.000 m) , oeste CW); duzentos metros (200 m) , sul (8); oitocentos metros (800 mj, oeste (W); cem metros
(100 m) , norte (N); duzentos metros
(200 m) , este (E); cento e cínquenta
metros (150 m) , norte (N); cento e
cínquenta metros (150 m) , este (E);
cem metros (100 mj, norte ;.N); cento e cinqüenta metros (150 mi, este (E); cento e cínquenta metros
(150 m) , norte (N); cento e clnquenta metro (150m), este (E);
cem
metros (100 m) , norte (N); cento e
cínquenta metros 150 fi), este (E);
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cento e cínquenta metros (150 m),
norte (N); quatrocentos metros l400
m) , este (E); cento e cínquenta metros (150 m), norte (N); cento e cínquenta metros (150 m). este (EJ;
cem metros (100 m), norte (N); mil
e trezentos metros (1. 300 m) , este
(E); mil e duzentos metros (1.200
m), norte (N); cento e cinquenta metros (150 m), este (E).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada medlante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n." 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei núDECRETO N9 76.274 -

mero
1969;

1. 038, de 21 de outubro

de

c) se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a eoncessâo será declarada caduca ou nula, na forma
dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por titulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineraçtl.o.

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràno.
(DNPM -

818.103-68).

BrasUia, 15 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki ueia

DE 15 DE SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a transformação de cargos em comissão e funções gratificadas
em Junções ínceçroctee da categoria Direção Intermediária, código
DAI-l11 do Grupo Inreça«
e Aseietencui Intermediárias, do Quadro:
Permanente da Escola paulista de Medicina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 79 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro
de 1970; no artigo te da Lei nc 6.006, de 1 de dezembro de 1973; e o que
consta do Processo DAS? nc 6.224, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 São transformados, na forma do Anexo I, em funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, código DAI-lU, do Grupo Díreçâo
e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente da Escola Paulista de
Medicina, os cargos em comissão e as funções gratafícadas constantes do
mesmo Anexo.
Art. 29 O cargo em comissão e as funções gratificadas relacionadas no
Anexo Il ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa decorrente
da execução deste Decreto.
Art. 39 A transformação prevista no artigo 19 deste Decreto somente
se efetivará com a publicação dos atos de provimento das funções constantes da "Situação Nova" do Anexo I.
Art. 4Q A. Escola Paulista de Medicina deverá adotar providências no
sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante do Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
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. Art. 50? As despesa." decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendídas pelos recursos orçcmentáríos próprios da Escola Paulista de Medicina.
Art. 69. Est~ l?eCl'eto errtrara em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as dísposlções em contrario.
Brasília, 15 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 679 da
República.
ERKESTO GEISEL

Ney Braga.
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no

D. O.

de 17

de setembro de 1975.
DECRETO NQ 76.275 -

DE

15

DE

SETEMBRO DE 1975

Organiza o Conselho Nacional de Direito Autoral e dá outras providên-

cias.
o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens III e V. da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 132 da Lei n.s 5.988, de 14
de dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. te O Conselho Nacional de
Direito Autoral, instituído pela Lei no
5.988, de 14 de dezembro de 1973, com
sede em Brasília (DF), é órgão administrativo-normativo, de fiscalização,
consulta e assistência no que diz respeito a direitos do autor e direitos
que lhes são conexos, e fica subordinado ao Ministério da Educação e
Cultura.
Parágrafo único. A competência do
Conselho é a prevista no artigo 117
da referida Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973.
Art. 2Q O Conselho Nacional de
Direito Autoral é constituido de cinco
conselheiros, inclusive o presidente,
nomeados pelo Presidente da Repúbllca, sendo um representante do Ministério da Educação e Cultura, que
presidirá o órgão, um do Ministério
da Justiça e um do Ministério do Trabalho.
Art. Sv Os membros do Conselho
serão nomeados por três anos, renovando-se os mandatos cada dezoito
meses, alternadamente, por dois e por
três conselheiros, admitida <a recondução uma só vez.

Art. 4Q Presente a maioria dos
conselheiros, o Conselho Nacional de
Direito Autoral reunir-se-á ordínarlamente duas vezes por mês, e, extraordinariamente, sempre que o seu Presidente o convocar.
Parágrafo único.
As deliberações
dp Conselho serão tomadas por maiona de votos, tendo o Presidente, além
do voto próprio, o de desempate.
Art. 59 As decisões do Conselho
Nacional de Direito Autoral serão publicadas no Diário Oficial da Uniã-o,
excetuadas as que tratarem de matéria administrativa meramente ínterna.
Art. 6Q Caberá recurso das decisões do Conselho para o Ministro de
Estado da Educação e Cultura, no
prazo de cinco dias, a partir da data.
da publicação das resoluções no Diário
Oficial da União.
Parágrafo único. Os recursos hierárquicos, de que trata o caput deste
artigo, terão somente efeito devolutivo, salvo se o objeto da decisão for
a cessação de atividades das associações de titulares de direitos do autor
e dos que lhes são conexos, bem como
do Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição, casos em que terão
duplo efeito, devolutivo e suspensi-

vo.

Art. 7.0 O Conselho Nacional de
Direito Autoral terá uma secretaria
Executiva, cuja organização c atribuições serão definidas no regimento
interno.
Parágrafo único.
Os cargos que
comporão a Secretaria Executiva serão criados na forma da legislação vigente, atendidas as necessidades da
organização.
Art. 8Q O Secretário Executivo será nomeado pelo Presidente da Re ...
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pública, por proposta do Presidente
do Conselho ao Ministro de Estado
da Educação e Cultura.
Art. 99 A administração do Fundo de Direito Autoral, de que tratam
os artigos 119 e 120 da Lei nv 5.988,
de 14-12-1973, caberá ao secretário
Executivo, cuja gestão será fiscalizada pelo Colegiado, a quem, de três
em três meses, serão prestadas as
contas, acompanhadas de relatório referente ao período.
Art. 10. Os recursos integrantes do
Fundo de Direito Autoral serão depositados, em conta vinculada, no Banco
do Brasil S. A.
Art. 11 Instalado, o Conselho Nacional de Direito Autoral, no prazo de
trinta dias, elaborará o seu regimento interno, bem como as normas relativas à constituição, funcionamento
e fiscalização do Escritório central de
Arrecadação e Distribuição.
Art. 12 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Ney Braga
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.276 -

DE 15 DE
SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a estrutura báslca
ao
Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP) e dá outras providências.

O Presidente da República,
no usõ das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nc 6.228, de 15 de julho
de 1975
DECRETA:

Art. 19 O Departamento Administrativo do Serviço Público {DASP),
órgão de assessoramento imediato do
Presidente da República, é responsável, como órgão Central dos Sistemas
de Pessoal Civil e de Serviços Gerais,
pelo estudo, formulação de diretrizes,
orientação, coordenação, supervisão e
controle dos assuntos relativos à ad-
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ministração do pessoal civil e dos serviços gerais dos órgãos civis da Administração Federal Direta e das Autarquias federais.
Art. 29 Compete ao DASP, ainda,
a coordenação da complementação da
mudança dos órgãos da Administração
Federal para Brasília, inclusive a
aprovação de critérios relativos a
aquisição, locação, alienação e ocupação de imóveis destinados a residência de servidores.
Art. 3º Incumbe ao DASP a gestão
do Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília (FRHB), constituído de acordo com os artigos 65, § 5.°, da Lei número 4.380, de 21 de agosto de 1964,
com a alteração constante do Decretolei ns 1.390, de 29 de janeírc de 1975,
regulamentado pelos
Decretos
e
56.793, de 27 de agosto de 1965;
58.399, de 10 de maio de 1966; 60.722,
de 12 de maio de 1967 (artigo 3°, § 2°);
61.863, de 6 de dezembro de 196'1
(artigos 19 e 30, § 2º, alínea c) e ..
62.615, de 26 de abril de 1968.
Art. 4Q o cargo de Diretor-Geral
do DASP é provido mediante livre
escolha do Presidente da República,
observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. Em seus impedimentos eventuais, o Diretor-Geral
será substituído pelo Secretário-Geral.
Art. 5º A estrutura básica do •.
DASP compreende:
I - órgãos de Assistência Direta
e Imediata ao Diretor-Geral:
1
Gabinete
2 - Consultoria Jurídica
3 - Assessoria Especial de Segurança e Informações
II - órgãos Centrais de Planeja~
menta, Coordenação e Controle Fínanceírc:
1
Secretaria Geral
2 - Inspetoria Geral de Pínanças
!lI - órgãos Centrais de Sistemas:
1 - Secretaria de Pessoal Civil
2 - Secretaria de Serviços Gerais
IV - órgãos Centrais de Direção
Superior:
1 - Secretaria de Unidades Residenciais
2 - Departamento de Pessoal
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Departamento de Administra-

ção
Art. 69

Haverá, junto ao DASP,

Conselho Federal de Admi-

ntstraçac de Pessoal. com a constituição c atribuições indicadas nos ar-

tigos 118 e 119 do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967;

II - Comissão de Coordenação do
Sistema de Pessoal Civil, com atribuições, composição e funcionamento definidos na forma prevista no § 49 do
artigo 30 do Decreto-lei n Q 200, C1e
1967.
Art. 79 A organização, a competência e o funcionamento dos órgãos
integrantes da estrutura básica do
DASP, referidos no artigo 59

deste

Decreto, e as atribuições do pessoal
serão fixados em Regimento Interno
a ser baixado pelo Diretor-Geral do
mesmo Departamento, observadas as
normas legais e regulamentares perttnentes.
Parágrafo único - Quando for baixado o Regimento a que se refere
este artigo, extdngulr-se-âo automaticamente a Coordenação do Desenvolvimento de Brasília (CODEBEAS)
e o Grupo Executivo da Complernentação da Mudança dos órgãos da Administração Federal para Brasília ..
(GEMVD), transferindo-se ao DASP
os respectivos acervo e pessoal.
Art. 8.° Fica extinto o Fundo de
Aperfeiçoamento de Pessoal para Díreção e Assessoramento Superiores
(Fundo CENDAP) , criado pelo artigo
3° do Decreto no 72.862, de 27 de setembro de 1973.
Parágrafo único O saldo do Fundo
CENDAP será recolhido ao 'resouro
Nacional no prazo máximo de trnita
dias.
Art. 99 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogados o Decreto no 66.222, de 17
de fevereiro de 1970 e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1975'
1549 da Independência e 879 dã
República.
ERNESTO

DECRETO

N.O

76.277 - DE 16
1975

DE

SETEMBRO DE

os seguintes órgãos consultivos e deliberativos:
I -

EXECUTIVO

GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso

Confisca bens da empresa denominada
S. A. Central de Imóveis e Construções, com sede na Capital do Estado
de São Paulo, para a reparação de
danos causados ao patrimônio público e dá outras providências.
O Presidente da República,
no USa da atribuição que lhe confere
o artigo 1.0 do Ato Complementar
n,» 42, de 27 de janeiro de 1969, e tendo em vista a Resolução nv 42, de 27
de maio de 1975, da Comissão Geral
de Investigações, nos termos do Inci60 II do Artigo 30 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.s 64.203, de
17 de março de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 São confiscados e íncorp-rados ao patrimônio do Município da
Capital de São Paulo, nas termos dos
artigos 1.0 e 3.° do Ato Complementar
n.v 42, de 27 de janeiro de 1969, os
seguintes bens de propriedade da empresa S. A. Central de Imóveis e
Construções, com sede na Capital do
Estado de São Paulo, compostos das
quadras nos 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21,
22 e 32, do Loteamento Jardim Universidade, situado na Capital do Estado de São Paulo, 14.° Subdístríto da
Lapa, inscrito sob o n,v 99 no Livro
8-P, às fls. 550, no 10.° Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, com
as seguintes confrontações:
I - Quadra n." 3. composta dos lotes
de n-s 1 a 31, confrontando no início com a Avenida -Iagnaré e no final com a rua lO, de um lado com a
rua 2 e do outro lado com a rua 3;
n - Quadra n.v 9, composta dos
lotes de n.ss 1 a 12, confrontando no
início com terrenos da City of São
Paulo e no final com a rua 11, de um
lado com a rua 18 e de outro lado
com a Avenida 3;
In - Quadra n.e 10, composta dos
lotes de n.ss 1 a 28, confrontando no
início com a rua 10 e no final com a
rua 11, de um lado com a Avenida 3
de outro lado com a rua 3;
IV - Quadra n." 11, composta dos
lotes de TI.Os 1 a 28, confrontando no
início com a rua 10 e no final com
a rua 11, de um lado com a rua 3 e
de outro lado com a rua 4;
V - Quadra TI,O 12, composta dos
lotes de n.es 1 a 29, confrontando no
início com a rua 10 e no final com
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a rua 11, de um lado com a rua 6 e
de outro lado com a rua 7;
VI - Quadra n.s 19. composta dos
lotes de n.ss 1 a 28, confrontando no
ínício com a rua 11 e no final com a
rua 13, de um lado com a Avenida 3
e de outro lado com a rua :i;
VII - Quadra n.s 20, composta dos
lotes de n.ss 1 a 10, confrontando no
início com a rua 11 e no final com a
rua. 12, de um Iado. com a rua 3 e de
outro lado, com a rua 7;
VIII - Quadra n." 21, composta dos
lotes de n.es 1 a 15, confrontando no
início com a rua 12 e no final pelo
encontro das ruas 3 e 7;
IX - Quadra n.s 22, composta dos
lotes de n.ss 1 a 29, confrontando no
inicio com a rua 11 e no final com a
rua 3, de um lado com a rua 7 e de
outro lado com a rua 9;
X - Quadra nc 32, composta dos
lotes de TI.OS 1 a 28, confrontando no
início com a rua 13 e no final com a
rua 14, de um lado com a Avenida 3 e
do outro lado com a rua 3.
Art. 2.° São nulos de pleno direito,
em relação à Fazenda Pública fio
Munícípío de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos do Artigo 8.° do
Decreto-lei n.s 359, de 17 de dezembro
de 1968, com a redação dada pelo Decreto-lei n.s 760. de 13 de agosto de
1969, todos os atos de alienação dos
imóveis especificados neste Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em v!gor na data de sua publicação, revo .
-gadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

DECRETO N.9 76.278 -

DE 16 DE

SETEMBRO DE 1975
Confisca bens pertencentes a Nicolau João Abdalla, e dá outras providências,

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89 do Ato Institucíonat
n.c 5, de 13 de dezembro de 1968, combínado com o que dispõem o artigo 19
do Ato Complementar n.o 42, de 27
de janeiro de 1969, e o artigo 2,° do
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rsecreto-ieí n,c 1.060, de 21 de outubro de 1969, e acolhendo proposta
contida na Resolução n.c 53, de 27 de
maio de 1975, da Comissão Geral de
Investigações vazada nos termos do
Inciso 11 do artigo 30 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c 64.203, de
17 de março de 1969, e formulada
com base no antigo 5.° do Decreto-lei
n.v 359, de 17 de dezembro de 1968,
com a redação dada pelo artigo 1.0 do
Decreto-lei n.v 760, de 13 de agosto
de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 E' confiscado e incorporado ao patrimônio da União, nos termos do artigo 3.° do Atu Comjnemental' n.c 42, de 27 de janeiro de 1969,
parte ideal de cada um dos terrenos
e benfeitorias porventura existentes,
havidos do Espólio de João Abdalla,
conforme partilha de 22 de outubro
de 1946, do 19 Oficio da Comarca de
Guaratínguetá, São Paulo, transcrito
sob o n.c 31.316, de 29 de novembro
de 1946, assim díscrímínazraa:
1) Parte ideal do terreno e das
bentertorías porventura existentes,
situados à rua 25 de março n.c 863
(antigo n.o 223), na cidade de Silo
Paulo SP, confrontando do lado direito com CaIfat & Cia., e do lado esquerdo e fundos com outros imóveis
do mesmo espólio.
:0 Parte ideal do terreno e das benfeitorias porventura existentes, situaaos a rua 25 de março nv 867 (antigo
229) confrontando dos dois lados com
outros rmóveís do mesmo espólio e
nos fundos com Antonio Bento Alves.
3) Parte ideal do terreno e das benfeitorias porventura existentes, situados à rua 25 de março n.e 873 (antigo n,9 233), confrontando do lado dl~
reíto com outro imóvel do mesmo espólio, do lado esquerdo com N, Rabatt e nos fundos com Antonio Bento
Pires.
4) Parte Ideal do terreno e das
benfeitorias porventura existentes,
situados à rua 25 de Março, na Travessa das Sete Voltas, aí existentes,
confrontando do lado direito com Antonio Bento Pires, e do lado esquerda
com Calrat & Cía.. e com outro imóvel do mesmo espólio e nos fundos
também com imóvel do mesmo espólio.
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Art. 2.0 São nulos de pleno direito

em relação á Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 8,° do Decreto-lei n.? 359, de 17 de dezembro
de 1968, com a redação dada pelo Decreto-Iet nv 760, de 13 de agosto de

1969, todos os atos de alienação dos
Imóveis especificados neste Decreto.
Art. 3.° Caso se verifique na fase
de execução que o valor dos terrenos
e benfeitorias de que trata o presen.

te Decreto, excede à responsabilidade do confiscado, a diferença a maior
ser-Ihe-á oportunamente devolvida,
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 16 de setembro de 1975;
154tl da Independência e 8.... ? da
República.
ERNESTO Gl':ISEL

Armando Falcão

DECRETO N9 76.279 - DE 16 DE
SETEMBRO DE 1975
Confisca bens pertencentes à Fábrica
de Tecidos Carioba SIA, e dá 0/1,tras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, do Ato Institucional
nc 5, de 13 de dezembro de 1968. combinado com o Que dispõem o artigo
1'? do Ato Complementar nv 42, de 27
de janeiro de 1969, e o artigo 2'? do
Decreto-lei nc 1.060. de 21 de outubro
de 1969, e acolhendo a proposta contida na Resolução no 89. de 1° de
outubro de 1974, da Comissão Geral
ele Investigações, vazada nos termos
do inciso II do artigo 30 do Regulamenta aprovado pelo Decreto número
64,203, de 17 de março de 196fJ, ti
formulada com base no artigo 59 do
Decreto-Ieí nv 359. de 17 de março
de 1969. com a redação dada pelo
artigo 19 do Decreto-lei nc 760. de 13
de agosto de 1969.
DECRETA:

Art. 19 E' confiscado e incorporado
ao patrimônio da União, nos termos
do artigo 39 do Ato Complementar
nv 42. o imóvel rural, denominado
"Arranchamento do Zezê" ou "Lote
do Garcia", em Americana, Estado
de São Paulo, com área de 29,04 ha,
registrado no 1Q Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Campinas
sob o n- 19.938, Livro 3-P, fls. 77.
Art. 29 E' confiscado e incorporado
ao patrimônio do Estado de São
Paulo, nos termos do artigo 3'1 do Ato
Complementar nc 42, o imóvel rural
denominado "Saltinho", em Amerj-.
cana, Estado de São paUlo, com área
de 125,76498 ha, registrado no 19 Cttrtório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, Estado de São
Paulo, sob o nc 17.565, Livro 3-N,
fls. 43.
Art. 39 E' confiscado e incorporaao
ao patrimônio do Banco Nacional de
Habitação, nos termos do artigo 39 do
Ato Complementar nv 42. o lote ue
terreno situado à nua Oarioba s/nl?
em Americana, Estado de São Paulo,
medindo 15,00 ms de frente. 10,00 ma
nos fundos e 27,00 ms da frente aos
fundos registrado no 1° Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Campinas, Estado de São Paulo, sob
o no 9.615, livro 3-G, fls. 210.
Art. 4'? E' confiscado e incorporado
ao patrimônio do Instituto Nacionut
de Previdência Social. nos termos ao
artízo 39 do Ato Complementar número 42, o imóvel rural, denominado
"Boa Vista" em Americana, Estada
de São Paulo, com área de 72,60 ha,
registrado no 19 Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Campinas,
Estado de São Paulo, sob o número
15.748. livro 3-L, fls. 170.
Art. 59 E' confiscado e incorporado
ao patrimônio da Prefeitura Mumctpal de Americana. Estado de São
Paulo; nos termos do artigo 39 do
Ato Complementar nv 42, o imóvel rural denominado "Sítio Jacutinga", em
Americana. Estado de São Paulo, com
área de 36.30 há, registrado no to Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, Estado de São
Paulo, sob número 15.749, livro 3-L,
fls. 17l.
Art: 6l? São nulos de pleno direito
em relação à Fazenda Público, Federal, Estadual e Municipal, nos termos do artigo 8° do Decreto-lei número 359, de 17 de dezembro de 196B.
Com a redação dada pelo Decreto-lei
no 760, de 13 de agosto de 1969, todos
os atos de alienação dos imóveis especificados neste Decreto.
Art. 79 Caso se verifique na rase
de execução, que o valor dos Imóveis
de que trata o presente Decreto excede à responsabilidade da confiscada,
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a diferença ser-lhe-á oportunamente
devolvida.
Art. 89 Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

DECRETO N9 76.280 - DE 16
SETEMBRO DE 1975

Dl.

Confisca bens pertencentes a potassa
e Adubos Químicos do Brasil S. A.
e dá outras providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o arttgo 89 do Ato Institucional
nv 5, de 13 de dezembro de 1968, combinado com o que dispõem o artigo
19 do Ato Complementar nc 42, de 2-7
de janeiro de 1968, e o artigo 29 do
Decreto-lei nc 1.060, de 21 de outubro
de 1969 e acolhendo proposta contida na Resolução nc 95, de 15 de outubro de 1974, da Comissão Geral de
r.nvestreacões, vazada nOS termos do
inciso 11 do artigo 30 do Regulamento
aprovado pelo Decreto no 64.203, de
17 de março de llf69, e formulada
com base no artigo 59 do Decreto-lei
nv 359, de 17 de março de 1969, com
a redação dada pelo artigo 19 do Decreto-lei 1)9 760, de 13 de agosto de
.1969,
DECRETA:

Art. 19 E' confiscada e incorporada ao patrimônio da União, nos termos do artigo 3Q do Ato ComplemenDECRETO !'I. o 76.281 -
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tal' ne 42, a área correspondente à
quadra nv 103 da planta nv 52, no
Bairro "Alemôa", perímetro t.rbano
da Cidade de Santos, Estado de São
Paulo, com 10.üOOm2 de área. regtstrado sob o nv 16.109, fls. 118 do 11vro 3-M, na 1" circunscrição do Registro de Imóveis de Santos, Estado
de São Paulo.
Art. 2'<' E' confiscada e incorporada, ao patrimônio do Instituto Nacional de Previdência Social, nos termos
do artdgr 39 do Ato Complementar nc
42, a área correspondente à quadra nv
104 da planta nv 52, no Bairro "Alemõa", perímetro urbano da Cidade
de Santos, Estado de São Paulo, com
10.OGO ma de área, registrado sob o
nv 16.109. fls. 118, do livro 3-M, na.
11). circunscrição do Registro de IZl1óvets de Santos, ~tado de São Paulo.
Art. 30 São nulos de pleno direito
em relação à Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 89 do Deereto-lei ne 359, de 17 de dezembro
de 1958, com a redação dada pelo Decreto-lei nv 760, de 13 de agosto de
1969, todos os atos de alienação dos
imóveis especificados neste Decreto.
Art. 49 Caso se verifique na fase
de Execução que o valor dos imóveis
de que trata o presente Decreto excede ~ responsabilidade da confiscada, a diferença ser-Ihe-á oportunamente devolvida.
Art. 59 Este Decreto entra em vígor
na data de sua publicação, revogadas
a-s disposições em contrário.
Brasília. 16 de setembro de 1975;
1M'! da Independência e 879 da
Repúblíca ,
ERNESto GEISEL

Armando Falcão
DE

16

DE SETEMBRO DE tr75

Fixa a distribuiÇão '.Zas tunçoce privativas e gerais dos O jir.iais do
Exército, em co.du Arma e no QMB, por postos, a vigorar a 'Partir
de 3J. de agOsto ele 1975.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constrtutçao e tendo em vista o parágrafo primeiro do artigo 3'" do Decreto
no 71. 848, de 16 de fevereiro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Os efetivos globais. nas Armas e no QMB, a vigorar a
partir de 31 de agosto de 1975, são dístríbuídos, por postos, pelas seguintes
funções privativas c gerais;

I

Coronel

I
Po3tos
I
I
I
. ·· .. ·· .. ·· .. ·1

I

!
i

Tenente-Coronel

.... I
i

I
Major.

.... · ........ ··1,

I
I

I
Capitão . ···· .. ·······1I

I

Prímeiro-Tenerrte

i
.. ·1
i

I
,
,
1

Segundo-Tenente . .... I

I
I
I

Armas e QMB

Infantarra
Cavalaria

Artílharta
Engenharia

I
I

I
I

I

Funções Privativas

I

28

I

I

16
16

,,

56

I

14

i

Infantaria
Oavalarfa

Artilharia
Engenharia
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenhar.i.a

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Materi:'il Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
COmunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artflharre

Engenharia
Comunicações
Material Bélico

I

I

I
,I
'I

,I

,I

I

I
I
I
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

30
42
75

253

100
153
96
692
2;19
348
309
1b6
185

1.068
323
421
150
125
176
448
137
134
111
6
34

i

Funções Gerais

1

(QEMG e QSG)

i

179

I

I

83
98

I

10

I
I

324
113

I

50
278
128

I

I
i
I

I

I

I
I
,I
I

,

I
I
,I

i
I

I

i
I

I
I

I

I
I

364

214

85

I

I

i

Efetivos Globais

444

1. 054

I

,.
"oro
~

I

I
I

.

~
~

I

I

o

1.307

>1J

o~

I

"

63
86

,

l'J

O

\I

O

O

~

I

I

~

"
g
~

2

I

2.080

O
O
O
O
O
O

I

2.263

O
O
O
O

59
18

947
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Art. 29 Este Decreto entra em vigor a partir de 31 de agosto de
1-:)75.
Brasília, 16 de setembro de 1975; 154.° da Independência e &7.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N9 76.282 - DE 16
SETEMBRo DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do terreno que menciona,
situado na cidade de Lapa, Estado
do Paraná.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rtr, da Constltulção
e tendo em vista o disposto no artigo 2º, item r, da Lei nc 5.972, de
11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1~ Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do terreno ocupado pelo Ministério do Exército nos últimos vinte anos, sem interrupção, nem oposição, situado na
cidade de Lapa, Estado do Paraná,
com as seguintes dimensões e confrontações: a partir de um ponto situado sobre o perfilamento leste da
Avenida Manoel Pedro, distando ..
55,75m da esquina da Avenida Hui
Barbosa, mede, ao longo da Avenida
Manoel Pedro, para onde faz Irente, 34,OOm; pelo lado direito, confrontando com o imóvel de Estefano GaJeb, em fase de desapropriação pela
União Federal, mede 43,80m;
pelo
lado esquerdo, confrontando
com
imóvel de propriedade da União Federal, jurisdicionado ao Ministério do
Exército, mede 44,70m; pelos fundos
confronta com imóvel de propriedade
dos herdeiros de Manoel Joaquim,
em fase
de desapropriação pela
União Federal, em 3 segmentos, de ..
11.90m, O,70m e 23,40m, perfazendo a
área de 1. 516,50m2 (um mil, quinhentos e dezesseis metros quadrados e
cinquenta decímetros quadrados), de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Minis ..
tério da Fazenda sob o número ....
0985-1.050, de 1953.

Art. 2.° O terreno descrito no artigo 19 pertence à circunscrição judiciária do Cartório do Registro Geral de imóveis da cidade e comarca
de Lapa, Estado do Paraná.

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N9 76.283 - DE 16
SETEMBRO DE 1975

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita,
do terreno que
menciona, situado em Brasilia, Distrito Federal.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 1.0 do Decreto-lei n.s 178. de 16
de fevereiro ~e 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
ao Banco do Estado da Guanabara
S. A., do terreno nacional intertor com
a arca de 240,OOillA (duzentos e querenta metros quadrados), parte de
maior porção jurisdicionada ao Ministério do Exército e localizada. no Setor
Militar Urbano de Brasília, Distrito
Federal, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o n9 ..
0768-15.665, de 1975.

Art. 2.° O terreno a que se refere
o artigo 19 se destina à construção de
um posto especial de serviços do cessionano, na.'> concnções estabelecidas
no Convênio celebrado com o Ministério do Exército aos 29 de julho de
1974.
Art. 3.° E' fixado o prazo de 2
(dois) anos, a partir da data da assinatura do contrato de CeSSa0. a ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União, para a con-
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cretlzação do objetivo previsto no artigo 29 deste Decreto.
Art. 49 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
íncruslve por benfeitorias realizadas,

se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa
ou, ainda, se ocorrer inadimplemento
de cláusula contratual.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO NQ 76.284 -

DE

16

DE

SETEMBRO DE 1975

Autoriza

o

registro, em nome da

União Federal, do imóvel que menciona, situado em Cuiabá. Estado

de Mato Grosso.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constttulçâo,
e tendo em vista o disposto no artigo 29, item r, da Lei n9 5.972, de 11
de dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do imóvel constituído de terreno com a área
de 1O.648,OOm2 (dez mil, seiscentos e
quarenta e oito metros quadrados) e
benfeitorias, situado na Praça Benjamín Constant sem número, esquina
da Rua Joaquim Murtinho, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, ocupado
nos últimos vinte anos, sem Interrupção nem oposição, por unidade do
Ministério do Exército, tendo o terreno as seguintes dimensões e confrontações:
partindo do 19 marco
situado na confluência da Rua Joaquim Murtinho com a Travessa São
Joaquim, com o rumo magnotaco de ..
41900'SE e com a distância de
.
154,65m, chega-se ao 29 marco; daí,
segue-se com o rumo magnético de ..
49900'NE e, com a distância de 22,SOm
chega-se ao 39 marco; dai, segue-se
com o rumo magnético de 41900'SE
e, com a distância de 31,70m chegase ao 49 marco; daí, segue-se com
o rumo magnético de 49900'NE e, com

a distância de 30,SOm chega-se ao 5'?
marco; daí, segue-se com o rumo
magnético de 35930'NW e, com a distância de 182,50m chega-se ao 6Ç>
marco; daí, segue-se em linha reta
com o rumo magnético de 53'?00'SW
e, com a distância de 70,40m chega-se
ao 19 marco, início da presente descrição, fechando o polígono. A área
confronta-se ao Norte com a Rua
Joaquim Murtinho, ao Sul com a Travessa São Joaquim, ao Nascente com
diversas propriedades e Rua 13 de
Junho e ao Poente com a Travessa São
Joaquim, tudo de acordo com os elementos constantes do processo prato...
colizado no Ministério da Fazenda sob
o nc 0768 - 67.456, de 1968.
Art. 29 O imóvel a que se refere
o artigo 19 pertence à circunscrição
judiciária do Cartório do 29 Ofício
Privativo do Registro de Imóveis da
Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N9 76.285 - DE 16
SETEMBRO DE 1975

DE

Autoriza a cessão, sob a forma
de
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Municipio de
Juauiuü, Estado de São Paulo

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rrr, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 19 do Decreto-lei nc 178, de 16
de fevereiro de 1967,
DECRETA:

,-

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Município de Jundiaí, Estado de São
Paulo, do terreno com a área de ....
680.20m2 (seiscentos e oitenta metros quadrados e vinte decímetros quadrados), parte de maior porção jurisdicionada ao Ministério do Exército,
situado no bairro da Ponte de São
João, em Vila Santana, naquele Município, de acordo com os elementos-
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constantes do processo protocolizada
no Ministério da Fazenda sob o número 0768-19.739, de 1975.
Art. 29 O terreno a que se refere
o artigo 1.0 se destina à abertura da
Avenida Radial Leste e ao prolongamento da Rua Alfa, no prazo de 2
(dois) anos, a contar da data da assinatura do contrato de cessão, que
será lavrado em livro próprio do Servíço do Patrimônio da União.
Art. 39 A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização, mclusive por benfeitorias realizadas, se

DECRETO N9 76.286 -

ao terreno no todo ou em parte, vier
a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 29 deste Decreto ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 49 Este Decreto entrará em
v1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DE

17

DE SETEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 13.127.500,00"
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Trabalho, o crédito suplementar
no) valor de Cr$ 13.127 ..500,00 (treze milhões, cento e vinte e sete mil e
quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
no vigente Orçamento, a saber:

crs
26.00 26.04 -

2604.15804752.157 -

1,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Secretaria Geral - órgãos Regionais do
Trabalho
Adminístraçáo e Ftscalízeçâo do 'I'rabalho

3.1.1.1
01
3.1.3.2
3.2.3.3
26.08
2608.15800422.192

-

3.1.1.1
01
02
3.1.3.2

-

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Salário-Família
.
Secretaria de Emprego e Salário
Coordenação e Orientação da Política
Salarial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Total

.

10.465.700
1. 067.500
1.002.300

532.000
30.000
30.000

--13.127.500

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento. a saber:
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Cr$
26.00 -

1,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO

26.04 -

Secretaria Geral - órgãos Regionais do
Trabalho
Atividade - 2604.15804752.187
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.

4.1.4.0 -

Material Permanente

.

26.08 - Secretaria de Emprego e Salário
Atividade - 2608.15800422.192
4.1.:i'. ú - Equipamentos e Instalações

4.1,4.0 39.00 3900 99J99999. 999 -

3.2.6. O -

Material Permanente
RESERVA DE CONTING~CIA
Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

.

487.100
580.400

.

30.000
30.000

.

12.000.000
13.127.500

T o tal

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

.Mário Henrique Simonsen
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Rei/:' 1:elloso

DECRETO

NQ

76.287 -

DE 17 DE

DECRETO

NO? 76.288 DE 17 DE
SETEMBRO DE 1975

SETEMBRO DE 1975

Exclui cargo, que indica, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Agricultura.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81 item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 11, da Lei no 6.082, de 10 de
julho de 1974, e o que consta do Processo nv 0115.134, de 1975, do Ministério da Agricultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica excluído do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Agricultura,
um
cargo de Motorista, código
.
CT-401.1O-B, ocupado por Marcilon
Balbíno de Melo, a partir de lQ de
janeiro de 1975.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1975;
1549 da
Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de aeeaoronnaçõe pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ....
(DNOCS), área de terra abrangida
peío projeto de Irrigação "Planíete
de Icó", no Município de Ice. Estado do Ceará.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere- o artigo 81, item IH, da Conetátuição, e na conformidade do artigo
ac da Lei nv 4.593: de 29 de dezembro

de 1964,

DECRETA:

Art. 19 FIca declarada de utilidade pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamenlo Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) uma área de terra t1eulada a diversos particulares, com
4 _220 ha (quatro mil, duzentos e vinte
hectares), aproximadamente, constlt.nda de quatro pol1gonos, sende o poJígono A com área de 314ha rtrezentos e quatorze hectares), o polígono
B com 1.21l3 ha (um mil, duzentos e
dezoito hectares), o polígono C com
2.475 ha (dois mil, quatrocentos e
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setenta e cinco hectares) e o polígono
D ocm 213 ha (duzentos e treze hecta-és), todos situados no Município
de Icó, Estado do Ceará, abrangida
:'""1,':10 Projeto de Irrtgaçâo "Plarncíe
de Icó", assim descrita nas plantas
constantes do Processo nc 10.993-MI-72
devidamente rubricadas pelo Secretário-Geral
do
Mínistérto
do
Interior;
Polígono "A"; partindo
de ponto 01 a Sudeste do povoado rt~
Pedrinhas na distância de
1.100m
com 38949'00" de longitude a 6923'10"
de latitude, toma-se o rumo de 51QOO'
Ng e mede-se 1.200m para o ponto
02 a Sudoeste do
povoado Capim
Pubo na distância de 600m com ....
38948'29" de longitude e 6922'45" de
latitude. Deste, com o rumo de
34930' NE, mede-se 560m para o ponto 03 a Sudeste do povoado Capim
Pubo na distância de 100m com
38<;:48'19" de longitude e 60;>22'31" de
latitude. Deste, com o rumo de
72';'00' NE, mede-se 1. 020m para (J
ponto 04 ao Norte do povoado de Poço
da. Lama na distância de 100m com
38°47'48" de longitude e 6°22'20" de
Iat.itude. Deste, com o rumo de 50';'00'
SE, mede-se 68Qm para;) ponto 05
ao Nordeste do povoado de Uberlândia na distância de 300m com 38"47'31"
de longitude e 6922'35" de latitude.
Deste, com o rumo de 41930' SO, mede-se 1.130m para r) ponto 06 a Sudoeste do povoado de Uberlândia na
distância de 800m com 38947'54" de
Iongttude e 6';'23'03" de latitude. Deste com o rumo de 59°30' SO. mede-se
420m para o ponto 07 a Sudoeste do
povoado de Uberlândta na distância
do 1.200m com 38';'48'06" de l..ngítuue
e 6923'10" de latitude. Deste, com o
rumo de 47900' 80, mede-se 1.100m
para o ponto 08 ao oeste do povoado
'de Marancanga na
distância
de
1.9üOm com 38948'32" de longitude e
69t'3'34" de latitude. Deste, com o rumo de 501'00' NO,
mede-se 1.110m
para o ponto 01 ao Sudeste do povoado de Pedrinhas na distância de
l.IOOm com 381'49'00" de longitude e
ô'?23'10" de latitude, ficando assim
fechado o polígono A com uma área
de 314 ha , Polígono "B": partindo
do ponto 01 ao Norte do povoado de
Poço da Lama na distância de 240m
com 38947'44" de longitude e 6'?22'16"
de latitude toma-se o rumo de 64';'00'
80. e mede-se 420m para o ponto 0:2:
ao Noroeste do povoado de Poço da
Lama na distância de 300m COm ....
38°47'57" de longitude e 6922'22" de
Iatdtude. Deste, com o rumo de 76900'
SO, mede-se 620m para o ponto 03 a
Este do povoado de Capim Pubo na
distância de 200m cem 381'48'16" de
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longitude e 6°22'26" de latitude. DesW, com o rumo de 55930' SO mede-se
24Um para o ponto 04 ao ~u~ de povoado de Capim Pubo na dístâncta de
ruem com 38948'22" de longitude e
6g22'31" de latitude. Deste, com o
rumo de 32900' SO, mede-se 90m para
o ponto 05 ao Sudoeste do povoado
Capim Pubo na distância de 200m
com 38°48'25" de longitude 8 6"22'B3"
de latitude. Deste, com o rumo NO,
pelo leito do Riacho Capim Pubo mede-se 3 AOOm para o ponto 06 no encentro do riacho Capim Pubo com
o Rio Salgado com 38°48'41" de longitude e 6921'26" de latitude. Deste,
com o rumo N pelo leito do Rio Salgado mede-se 7. OOOm para o ponto 07
a Noroeste do
povoado de Campo
Verde na distância de 600m com ....
38°48'20" de longitude e 6919'23" de
latitude. Deste, com o rumo de 79°00'
SE. mede-se 3.140m para o ponto 08
ao Nordeste do povoado da Lagoa do
Gavião na distância de 1.400m com
38°46'40" de longitude e 6'?19'43" de
latitude.
Deste, com o rumo de
221;130' SO, mede-Se 5.100m para o
ponto (}1 ao Norte do povoado de Poço
da Lama na distância de 240m com
281'47'44" de longitude e 6922'16" de
latitude, ficando assim fechado o potigono B com uma área de 1.218 ha.
Polígono "C": partindo do ponto OI
ao Nordeste do povoado de Morada
Nova na distância de 700m com ....
38<:'43'45" de "longitude e 6Q18'40" de
latitude, toma-se o rumo de 20900'
SO mede-se 2. 390m para o ponto 02
ao Noroeste do povoado das Três BOR
.degas na distância de 300m com
38044'12" de Iongttude e 6 Q19'52" de
lat-itude. Deste, com o rumo de 30900"
SO, mede-se 230m para o ponto 03
ao Sudoeste do povoado de 'I'rês Bodegas na distância de 500m. 38'>44'15"
de longitude e 6919'58" de latitude.
Deste, com o rumo de 48900' SO, mede-se 270m para o ponto 04 ao Oeste
do povoado de Pedregulho na dístância de 1.200m com 38°44'22" de longítude e 6920'04" de latitude. Deste,
com o rumo de 74Q30' SO, mede-se
1. 560m para o ponto 05 ao Noroeste
de povoado de Cantinho, na distância
de 1. 740m com 33Q45'12" de longitude
c 6920'17" de latitude. Deste, com o
rumo de 36QOO' NO, mede-se 5. 380m
par a o ponto 06 ao Oeste do povoada
de Várzea Grande na distância da
1. 3üOm com 381;147'04" de longitude e
6-.'J7'43" de latitude. Deste, com o
rumo de 14QOO' NO, mede-se 1.460m
pai a o ponto 07 ao Sudoeste do povoado de Mãe Luzia na distância da
1.060m com 38947'15" de longitude e
6Q16'58" de latitude. Deste, com o
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rumo de 48QOO' NE, mede-se 160 m

para o ponto 08 ao Sudoeste do povoa ..
do de Mãe Luzia na distância de 900m
com 38047'12" de longitude e 6916'54'

de latitude. Deste, com o rumo E
pelo leito do Rio Jaguaribe mede-se a

distância de 4. 460m para o ponto 09
ll(') Oeste do poVOado de Barra, na
distância de 2.200m com 38944'49" de

longttude e 6916'37" de latitude. Des..

EXECUTIVO

Art. 4.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de setembro de 1975;
1541? da Independência e 871? da
República.
ERNESTO GEISEL

Mauricio Rangel Reis

te, com o rumo de 1900' SO, mede-se

140m para0 ponto 10 ao Norte da

povoado de Boa Viagem na distância
(1'0 1. 300m com 38944'50" de longitude
f:

6917'01" de latitude. Deste, com

I')

rumo de 33930' SE, mede-se 3.650m
para o ponto 01 ao Nordeste do pc ..
voado de Morada Nova na distância
de 700m com 38 943'45" de longitude
e 6918'40" de latitude, ficando assim

fechado o polígono C com uma área

de 2 .475 ha. Polígono "D" partindo
do ponto 01 ao Norte do povoado de

Estância na distância de 1.200m com
38"48'24" de longitude e 6918' 06" de
latitude, toma-se r) rumo de 17930'
NF, e mede-se 2.430m para o ponto
C2 ao Noroeste do povoado de Forqullha na distância de 400m com
.
38948'00" de longitude e 6916'49" de
la tltude. Deste. com o rumo SE pelo
leito do Rio Jaguaríbe mede-se 300m
para o ponto 03 a Este do povoado
de Forquilha na distância de 500m
com 38Q47'35" de Iongttude e 6Q17'00"
de latitude. Deste. com o rumo de SO
peto leito do Rio Salgado mede-Soa
ao
Z.400 metros para o ponto 04
Oeste do povoado de Estreito na distância de 600m com 38Çl47'58"
de
longitude e 6918'14" de latitude. Deste, com o rumo de 73900' NO, mede-se
240m para o ponto 01 ao Norte do povoado de Estância na distância de
1.200m com 33Q43'24" de longitude e
i';Q18'06" ide latitude, ficando assim
fechado o polígono D, COm uma área
de 213 he..
Art. 29 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar, com
l'e0UrSOS que lhe sejam destinados
para realização do Programa de Irrigação do Nordeste, a desapropriação
de que trata este Decreto.
Art. 31? O expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de conformidade com o artigo 15, do Decreto-lei nQ 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as alterações da Lei nc 2.786, de
21 de maio de 1956.

DECRETO N9 76.289 - DE 17
SETEMBRO DE 1975

DE

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) , área de terra abrangida
pelo projeto de Irrigação "Ayres de
Souza", no Município de Sobral,
Estado ào Cearão
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe crmtere o artigo 81, item lII, da Oonsbn.uíção e na conformidade do artígc
15\ da Lei nv 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins de
desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), uma área de terra com
7.969.90 ha (sete mil. novecentos e
sessenta e nove hectares e noventa
aaes), aproximadamente, situada no
Município de Sobral, Estado do Ceará. abrangida pelo Projeto de Irriga
ção "Ayres de Souza". assim descrita
nas plantas constantes do Processo
número 10.684-MI-75,
devidamente
rubricadas pelo Secretário-Geral do
Ministério do Interior: partindo do
ponto 01, ao sul da Vila de Jaibaras, a
300m de distância e com 3946'41" de
latitude e 401?30'01" de longitude, tomou-se o rumo de 47900' NE e mediuse 125m para o ponto G2, a 100m de
distância ao sul da Vila de Jalbaras,
com 3'?46'39" de latitude e 401?29'57"
de lnngltude. Deste, com o rumo de
fi~~(l30' NE, mediu-se 260m para o ponto 03, a 100m ao Sudeste da Vila de
Jaibaras com 3°46'34" de latitude e
~Ol29'50" de longitude. Deste, com Q
rumo de 68900' NE, mediu-se 635m para o ponto 04, a 250m ao Sul da P'azc-ida Boa Vista, com 3946'26" de latítude e 40Q29'31" de longitude. Deste, com o rumo de 881?00' SE, mediu-
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se 500m para o ponto 05, a 600m ao
Sudeste da Fazenda Boa Vista. com
3c46'26" de latitude e 40929'15" de
longitude.
Deste, com o rumo de
80 l '(·0' SE, mediu-se 1.540m para o
ponto 06, a 1.400m ao Oeste da vila
de São Vicente, com 3946'35" de latiturte e 40928'26" de longitude. Deste,
com o rumo de 18930' NO, mediu-se
:3 . 030m para o ponto 07, a 300m an
Oeste lado esquerdo da estrada ceará-195, aproximadamente 3.500m de
Jaíbaras, com 3945'02" de latitude e
40°28'57" de longitude. Deste, com
() rumo de 3900' NE. mediu-se 1. 915m
para o ponto 08, a 700m ao Oeste do
lugar Cedro, com 3944'00" de latitude
:) 40928'54" de longitude. Deste, com
o rumo de 63°00' NE mediu-se 1.510
metros para o ponto 09 a 1. OOOm ao
Nordeste do lugar Cedro, com 3943'38"
de latitude e 40928'11" de longitude.
Deste, com o rumo de 64930' NE, med.t.-se 1.040m para o ponto 10, a 1.400
metros ao Noroeste da fazenda Plraí,
com 3°43'23" de latitude e 40°27'40"
de longitude. Deste, com o rumo de
67°30' NE, mediu-se 2.095m para o
ponto 11, a 1. 640m ao Noroeste da
fazenda Olho D'água, com 3~ 42' 57"
de latitude e 40926'38" de longitude.
Deste, com o rumo de 72QOO' NE, mediu-se 160m para o ponto 12, a 1.610
metros ao Noroeste da fazenda Olho
D'água com 3°42'55" de latitude e
40° 26' 33" de longitude. nest~, com
o rumo de 78900' NE, mediu-se 1.245
metros para o ponto 13, a 700 m ao
Noroeste da Fazenda São Francisco,
com ::P42'47" de latitude e 40~25'53" ne
longitude. Deste, com o rumo de 73°30'
N-E. mediu-se 4.480m para o ponto
14, a 700m ao Oeste da fazenda Várzea das Carnaúbas, com 3942'06" de
latitude e 40°23'34"
de Iongttude .
Deste com o rumo de 30°00' SE pela
margem esquerda do Riacho Santa
Rosa, medtu-se 2.280m para o ponto
1E., a 700m ao Sul do Sítio Córrego da
Onça. com 3°43'00" de tatttuoe e
40°23'04" de longitude. Deste, com o
rumo de 85900' SE, mediu-se 1.670m
pata o ponto 16, a 1.050m ao Norte
de Ipanema, com 3943'05" de latitude
e 40°22'10" de longitude. Deste com
o rumo de 10930' SO, mediu-se 550m
pala o ponto 17, a 500m ao Norte de
Ipanema, com 3°43'22" de latitude e
40u22'13" de longitude. Deste, com
o rumo de 38('100' SO, mediu-se 2.245m
para o ponto 18, a 80m ao Nordeste
da fazenda Sobradinho, com 3'4.4'26"
de latitude e 40Q22'47" de longitude.
Deste, com o rumo de 49930' SO. medíu-se 2.475m para o ponto 19, a 1. 700

631

EXECUTIVO

metros ao Sudoeste da fazenda Su··
bradínho, com 3Q45'18" de latitude
e 40Q23'49" de longitude. Deste, com
o fumo de 31Q30' SO, mediu-se 1.890
metros para o ponto 20, a 1.100m ao
Sudoeste da fazenda São José, com
3946'11" de latitude e 40924'19" de
Ionzítude , Deste, com o rumo de
28Ç'30' SO, mediu-se 3.840m para o
ponto 21, a 780m ao Sul da fazenda
Poço Cumprido, com 3948'01" de latitude e 40925'18" de longitude. Deste,
com
rumo de 37900' SO, mediu-se
290m para o ponto 22, a 1.0S0m ao
Sudoeste da fazenda Poço Cumprido,
com 3°48'08" de latitude e 40"25'24"
de longitude. Deste, com
rumo de
67<:'00' SO, mediu-se 1.095m para o
ponto 23, a 2. 400m ao Sudeste do lugar Malhada de Baixo, com 3948'32"
de latitude e 40926'22" de longitude.
Deste, com o rumo de 69900' NO, mediu-se 750m para o ponto 24, a 2.000
metros ao Sul do lugar Malhada de
Baixo, com 3Q48'23" de latitude e
40Q26'44" de longitude. Deste, com 111
rumo de 64930' NO, mediu-se 1.900m
para o ponto 25, a 1.700m ao Nordeste de Mulungu, com 3 947'58"
de
latitude e 40927'40" de
longitude.
Deste, com o rumo de 44930' SO, merílu-se 290m para o ponto 26, a 1.400
metros ao Nordeste de Mulungu, com
3Q'~8'04" de latitude e 40927'47"
de
longitude. Deste, com o rumo de ....
80Q~0' SO, mediu-se 645m para o ponto 2'l, a 900m ao Nordeste de Mulungu, com 3948'07" de latitude e ....
40°28'07" de longitude. Deste, com o
rumo de 85Q30' NO, mediu-se 400m
para o ponto 28, a 900m ao Norte de
Mulungu, com 3°48'06" de latitude e
40°28'20" de longitude. Deste, com o
rumo de 16900' NO, mediu-se 2.690m
para o ponto 29, a 1.200m ao Nordeste do lugar Saguinho, com 3Q46'43"
de latitude e 40928'44" de longitude.
Deste, em direção NO pela margem
esquerda do Rio Jaibaras, mediu-se
:;::.580m para n ponto 30, a 300m ao
Sul da vila de Jaibaras, com 3Q46'43"
de latitude e 40929'59" de longitude.
Deste, com o rumo de 38900' NO, mediu-se 75m para o ponto 01, com
de
3°46'41" de latitude e 40°30'01'·
longitude, ficando assim fechado o
polígono, com a área respectiva de
7.969,90 ha. (sete mil, novecentos e
sessenta e nnve hectares e noventa
ares) .

°

°

Art. 29 A área de terra, descrita
no artigo anterior, pertence aos seguintes proprietários: Alvaro Inácio
da Silva, Antônio Cesário Gomes Pa-
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rente, Antônio Inácio da Silva, Antônio Ferreira Nascimento, Antônio
A-mda Neto, Antônio Expedito To-

maz, Antônio Camilo da Silva, Acteon
Muniz Farrapo, Benjamin Ferreira da
Ponte, Carlos Ernesto Sabóia Albuquerque, Claves Aragão prado, Debora

Ibiapina Parente, Delamario FerreIra
da ponte, Dionísio Ferreira da Ponte, Domingos
Rodrigues Menezes,
Emiliana vtnato de Sabóia Mendes,
Ernesto Nícomedes Pontes, Estevam
Ferreira da ponte, Evariste Alves da
Silva, Espólio de José Florêncio Ribeiro da Silva, Espólio de Felina Parente Ribeiro, Espólio de Francisco
Rangel Parente, Espólio de José Ferreira Campos, Espólio de José Elc11des Ferreira Gomes, Espólio de Lu-

cas Evangelista da Silva, Espólio de
José Cândido Inácio da Silva, EspóIío de José Pergentíno de Aguiar, Espóiio de Líbórro Cândido da Silva,
Espólio de Francisco Batista Linhares, Espólio de José Feliciano Ferreira da Ponte, Espólio de Ernesto ALves pontes, Espólio de Maria Neuza
soares Lopes, Espólio de Vicente Gomes Parente, Espólio de Raimundo
lRodrigues de Mesquita, Espólio de
.rceé Elpidio de Vasconcelos, Espólio
de Maria José Ferreira de Aguiar, Espóüo de Olindina Ferreira da Ponte,
Espólio de Edite Ferreira da ponte,
Espólio de Cristina Línhares Prado,
ESpólio de João Bezerra de Araújo,
Espólío de José Alves Línhares, Espólio de Francisco Antônio Ferreira da
Ponte, Espólio de Francisco Fernandes de Sousa, Espólio de José Silvestre Sabóia de Albuquerque, Espólio
de Ernesto Sabóia de Albuquerque,
Espólio de Francisco Sabóia de
Roldão
Albuquerque, Espólio
de
Ferreira da
Ponte, Espólio de
Sebastião Cavalcante Lima, Espólio de João Camllo da Silva, Espólio de José Júlio Vasconcelos,
Espólio de Henrique Fernandes do
Nascimento, Espólio de Maria Zenetde Xerez Frota, Francisco das Chagas
Ribeiro, Francisco das Chagas Ferrej-a da Ponte, Francisco Marcelino
Línhares, Francisco
Chagas Ribeiro
Pontes, Francisca Epifãnía de Azevedo, Francisco Irismar Lira, Francisco
Adauto de
Vasconcelos, Francisco
v.etra Ricardo, Francisco das Chagas Barreto Alves, Francisco Rubíra
de Albuquerque, Francisco Xerez Pontes. Francisco
Pinto de Mesquita,
Francisco do Nascimento Prado. Franco Frota Línhares. Francisco das Chagas Prado, Francisco Henrique
do
Prado, Francisco
Galdíno Bezerra,
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Francisco Hilár-io Línhares. Francisco

Peneira de Aguiar, Francisco Armanelo da Ponte Albuquerque, Felicíano
de Aragão Ponte,
Gerardo Camilo
Aguiar, Gerardo Gonzaga da Ponte,
Gerardo Ferreira da Ponte, Gerardc
Gonçalves Línhares, Gerardo Cavalcante Vasconcelos, Gerardo Alves de
Souza, Gerardo Ximenes Aragão, Hugo Egléslas Viana, Iracema Modesto
Mendes, Inácio Alves Parente, João
Ribeiro da Silva Neto, José Gomes
da, Frota, João Barbosa de Paula ressoa Sabóia, José Martônio Barreto
Lima, João de Lira Pessoa, José Anastácío Dias, José Patriarca de Lima,
João Xímenes do Prado, José Moacir
Ar.drade, José Maria Linhares, Joseta Ferreira de Aguiar, .rerontmo
Ferreira de Aguiar, José Inácio Alves
Línhares, José Gerardo Ribeiro, João
Jacinto Ferreira da Ponte, José Augusto Lmhares, .Iacínto Ferreira da
Ponte Filho, José Rodrigues Parva,
.Ioão Braga de Mesquita, João Evangeüsta Arruda, Joaquim Alves Linhares, Januário
Anastácio da Silva,
Joàc Albuquerque Lopes, José Osir
Moreira Alves, José Jorge de Moraes,
José Arimatéia Alves, Joaquim Francelino do Nascimento, José Pcrtela
Neto, José Felinto Pereira, José Líster Ibiapina Parente, José Ferreira da
Fonte, Luís Pinto de Mesquita, Leõnardo José de Arruda, Luis Ferreira
de Aguiar, Miguel Ximenes do Prado,
Manoel Ferreira Neto, Moisés Alcânta-a Silva, Maria de Nazaré Pontes,
Maria Pontes Linhares, Miguel Ferreira da ponte, Monsenhor Domingos
Araújo,
Maria Admirta
Arcânjc
Alves, Mascílon Pereira de Mendonça, Maria Frota Línharcs, Maria Aurila Ribeiro, Miguel Vicente Petronilío, Maria do Carmo Linhares de Maria, Miguel Cami,o da Silva, Maria Cristina Freire
de Paula, Maria de Lourdes de Sousa
Sabóia, Pedro Pereira da Si! va, Paróquia de Nossa senhora do Patrocí..
nío, Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães, Raimundo Nonato pontes, Romão Ferreira da ponte, Raimundo
Fernandes da Silva, Raimundo Nonate Arcanjo, Raimundo Pinto de Mesquita, Raimundo Newton Xerez Ribeiro, Raimundo Alves Línhares, Ratmundo Liberato Sobrinho, Raimundo
Alves de Sousa, Raimundo Aguiar de
Souza, Raimundo Wflson vieca, Uai·
mundo Eurico Freire, Rita Carmen
da
Ponte,
Rita Ferreira
da Ponte, Sátiro Pinto de Mesquita, Sérgio Ferreira da Ponte,
Sebastião Pontes, Tereza Aragão
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Pontes, Tereza Ferreira da Ponte, Valdemar GOmes Parente, valdemiro Pontes, Vicente Inácio da Sirva,
Valdir Carneiro Frota, Vicente Paulo
Parente Pontes, Vicente Alves Linhares, Vicente Ferreira Lmhares, vtcen-,
te Alves Ferreira, Venâncio Cavalcante Lima, Zacarias Inácio da Silva.
Art. 39 As áreas das rodovias Es..
taouat e Federal, e das terras devclutas, com 330,10 ha. (trezentos e trtnta hectares e dez ares) estão excluidas da área constante do artigo 1"'.
Art. 49 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas fica autorszado a promover e executar, com
recursos que lhe sejam destinados para realização do Programa de jrrtgagação do Nordeste, a desapropriação
de que trata este Decreto.
Art . 59 O expropriante, no exercãcíc das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, pode-á
proceder se alegar urgência, de con~
Iormidade com o artigo 15, do Decreto-lei n,s 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei número
2.7Bb, de 21 de maio de 1956.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasilia, 17 de setembro de 1975;
154~
da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Maurício Rangel Reis

DECRETO N9 76.290 - DE 18 ne
SETEMBRO DE 1975
Eleva as alíquotas do Imposto Onico
sobre Lubrijicantes e Combustíveis
Líquidos e Gasosos.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e de acordo com o § 3.0 do artigo 1.0
do Decreto-lei n.e 61, de 21 de novembro de 1966, com a redação dada pelo
Decreto-lei n.v 1.195, de 9 de dezembro
de 1971.

DECRETA:
Art. 1.0 Ficam elevadas de 3 % (três
por cento) as alíquotas a que se refere
o artigo 1.0, "caput", do Decreto-lei
n.v 61, de 21 de novembro de 1966, com
a redação dada pelo Decreto-lei número 1. 340, de 22 de agosto de 1974.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor a 19 de setembro de 1975, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de setembro de 1975;
154,° da Inependêncía e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Mârio Henrique Símcnseti
Shigeaki VeM
João Paulo dos Reis veuoso

DECRETO N." 76.291 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1975
nXa o fator de reaiusiamentc siúariai
retatioc a setembro de 1975

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
3.°, da Lei n.v 6.147, de 29 de novembro de 1974,
DECRETA:
Art. 1. 0 11: fixado em 1,36 (um inteiro
e trinta e seis centésimos), o fator de
reajustamento salarial correspondente
ao mês de setembro de 1975, aplicável
às convenções, acordos coletivos de
trabalho e decisões da Justiça do 'rrabalho, nos termos do que dispõe a Lei
n.e 6.147, de 29 de novembro de 1974.
.Art , 2.° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de setembro de 1975'
1540 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis veuoeo

DECRETO N9 76.292 - DE 18 DE
SETEMBRO DE 1975
Altera o Decreto numero 73.478, de 16
1aneiru de 1974, que diSPõe sobre
classificação de cargos em comissãtJ
e transformação de junções gratificadas e encargos de çabinete para
a compOsição do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores, do Qua··
dro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
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e tendo em vista o disposto no artigo
181, itens I, II, IIl, do Decreto-lel
nv 200, de 25 de fevereiro de 1967; no
artigo 79 da Lei no 5.645, de 10 de de~
zembro de 1970; e o que consta do
Processo nASP nc 6.123, de ::975
DECRETA:

Art. 1Q Fica alterado, na forma do
Anexo I, o Decreto no 73.478, de 16
de janeiro de 1974, que dispõe sobre
a classificação de cargos em comíssão e transformação de funções gratificadas e encargos de gabinete, para
a composição das categorias Direção
Superior e Assessoramento Superior,
do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2,'9 A transformação das Iunçôes gratificadas de que trata este

Decreto somente se efetivará com a
publicação do ato de provimento,
mantido, até então, o preenchimento
das referidas funções constantes da
situação anterior do Anexo I.
Art. 39 O provimento dos cargos
em comissão de direção e assessoramento superiores, compreendidos no
Anexo 1, é de competência exclusiva
do Presidente da República na forma do item I do artigo 49 do Decreto
rP 75.6&6, de 24 de abril de 1975.
Art. 49 As atribuições dos ocupantes dos cargos de Assessor de que
trata este Decreto são as descritas no
Anexo I-A.
Art. 59 As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários
próprios do Ministério das Relações
Exteriores.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antonio Francisco Azeredo
Silveira
João Paiüo dos Reis Velloso

da

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 18-9-75 ~
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DECRETO N9 76.293 - DE 18
SETEMBRO DE 1975

DE

Dispõe sobre a transformação de cargos em comissão e junções gratificadas, em funções integrantes
da
Categoria Direção Intermeâiàría do
Grupo - Direção e ASsistência Intermediária,
do Quadro
Permanente da Unioersuiaâe Federal do
Espírito santo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
79 da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, no artigo 19 da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973,
e o que consta do Processo D ASP núnúmero 4.155, de 1975.
DECRETA:

Art. 19 São transformados, na forma do Anexo I, em funções integrantes da Categoria Direção Intermedíá-.
ria do Grupo Direção e Assistência
Intermediárias, do Quadro Perma...
manente da Universidade Federal do
Espirito Santo, os cargos em com~s~
são e funções gratificadas, constantes
do mesmo Anexo.
Art. 2Q OS cargos em comissão e éls
funções gratificadas, relacionadas no
Anexo H, ficam suprimidos para. o
fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.
Art. 3Q A transformação prevista.
no artigo 19 deste Decreto somente
se efetivará com a publicação dos
atos de provimento das funções constantes da
"Situação Nova" do
Anexo I.
Art. 49 A Universidade Federal do
Espírito Santo deverá adotar providências no sentido de ser adaptado
o respectivo Regimento à "Bítuaçâo
Nova" constante do Anexo I, obser-
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vadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 5'" AJ3 despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serâo atendidas pelos recursos orçamentárros próprtos da Universidade Federal do Espírito Santo.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadaa as disposições em contrário.
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Brasília, 18 de setembro de J975;
da Independência e 87 9 da
República.

154'"

ERNESTO GEISEL
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. O. de
22 de setembro de 1975 .

---

.

DECRETO N'" 76.294 -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1975

Introduz alterações no Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar
nas Forças Armadas 13m 1976 - aprovado pelo Decreto n9 75.901, de
24 de junho de 1975.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 26 do
Decreto no 57.654, de 20 de janeiro de 1'966,
DECRF.TA:

Art. 19 Fica aprovado o Aditamento que introduz alterações no Plano
rjeral de Com ocaçãc para o Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas
no ano de 1976, que com este baixa, assinado pelo General-de-Exército
Antonio Jorg~,; Corrêa, Ministro de Estado - Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas.
Art. 2Q Este Decreto entrara em vigor na data de sua PU'!1liC:·1Ção, re"rogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNE3T0

GEISEL

Anton10 Jorge

conea

ADITAMENTO AO PLANO GERAL DE CONVOCAÇAO PARA O SER"
VIÇO MILITAR INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1976
L TRIBUTAÇAO DO EXlORCITO
1. Incluir
1.1 - Organizações Mílítares da Ativa (aMA).

No Estado do rl.io Grande do Sul: Pedro Osório.
No Estado do Espírito Santo: Cariacica.
1.2 - órgãos de Formação de Reserva (OFR).
No Estado de Minas Gerais: Paracatu
Unaí - Januária João Monlevade.
No Estado de Pernambuco: Limoeiro.
2. Excluir
2.1 - Organizações Militares da Ativa (OMA).
No Estado do Ri) Grande do Sul: Garibaldi.

rr.

TRIBUTAÇAO DA AER0NAUTICA
1. Alterar
1.1 - O local de apresentação dos Designados para Matricula (item
7 do PGC):

-- do Oenrr o de I<'ormação de Pilotos Militares de Natal
para
_ centro de Aphcações Táticas e Recompletamento de Equipagens.
Antonio Jorge Corrêa, Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
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DECRETO NO? 76.295 . -

DE

18

DE

SETEMBRO DE 1975

Altera o Regulamento ;'10 Fundo do
Exército (R-19B) e dá GutiaS prov1dências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe con-

fere o Art. 81, item lII, da constatuíção, e de acordo com O disposto
no Art . 46 do Decreto-lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. tv O Art. 11, do Regulamen-

to do Fundo do Exército (R-198),
a provado pelo Decreto 1)9 73.823, de
12 de março de 1974, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 11 O Ministro do Exér-

cito poderá autorizar a realização de operações financeiras com
recursos do Fundo do Exército,
obedecidas as prescrições contidas
nos parágrafos deste artigo.
§ lI? Não poderão ser empregados em operações financeiras os
recursos previstos nos itens 1, 3,
4 e 6 do Art. 79
§ 29 Os recursos previstos no
item 2 do Art. 79 poderão ser empregados,
provisoriamente, em
operações financeiras, enquant-o
não se definir o planejamento a
que alude o Art. 2.°, parágrafo
único, da Lei n.s 5.651, de 11 de
dezembro de 1970.
§ 39 Dos demais recursos, não
sujeitos a programação, só poderá ser aplicada parcela que não
comprometa o atendimento da finalidade do Fundo".
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N9 76.296 - DE 18
SETEMBRO DE 1975

DE

uuuaoae

Declara de
pública, para
fins de desapropriação, uma area
de terreno urbano, sem benfeitorias.
a ser âeememimuia de maior porção,
situada à Rua Duque ae Caxias,
cidade de santa Bárbara D'Oeste,
Estado de São paulo. âestínculo. â
construção da
estação
teletónictt:
local, pela Telecomunicaçbes de São
paulo S. A. - TELESP.

O Presidente da República,
uoando das atribuições q ue lhe confere () artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nOE artigos 59, letra "h", e 69 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
do 1941,
DECRETA:

Art. 1Ç> li: declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano. sem benfeitorias, com 1.186,28m2 (mil cento
e uttenta e seis metros quadrados e
vinte e oito decímetros quadrados) a
ser desmembrada de maior porção,
situada à Rua Duque de Caxias s/n9,
cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estono de São Paulo; de propriedade de
J csé Inocêncio Maia e sua mulher,
gravado com o ônus real de usufruto
em favor de Maria Sans Maia, destinada à construção de estação telefôruca local, pela Telecomunicações de
São Paulo S. A. - TELESP.
Art. 29 A área mencionada no artigo anterior, tem forma de quadrilátero irregular e tem lados com as seguint-es características (para quem de
dentro do terreno olha para a Rua
'Duque de Caxias): Frente - Faz Um 1te com a Rua Duque de Caxias e
meoe 30,OOm. Lado Direito - Faz limüe com as propriedades da Igreja
Batista, Washington Steagal e João
Bueno Quirino e mede 42,27m. Lado
Esquerdo - Faz limite com as Pl"Opríedades de Reinaldo Aquino
dos
Santos, Carlos Peres, Adernar Avilla
e mede 41,40m. Lado dos Fundos FlUi limite com as propriedad-es de
União Agrícola F. C., José Leite Godoi, Nelson Simões e com a proprteciade remanescente de José Inocêncio
Maia e sua mulher e mede 26,77m.
Encontra-se o terreno, da qual será
destacada a área supra mencionada,
transcrito sob o nv 7.525, em 7 de fevereíro de 1974, fls. 261 do L. 3-F de
'I'ranscrfção das Transmissões no Registro de Imóveis da Comarca de Ban-
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ta Bárbara D'Oeste, tudo de acordo
o croqui nc CPT-40 .484 de 21 de
maio de 1975, e demais documentos
constantes do Processo nc 9217-75 do
Ministério das Comunicações.
Art. 39 Fica a Telecomunicações
de São Paulo S. A. - TELESP, autortzada a promover, na forma da legfs'açâo vigente, a desapropriação da
referida área de terreno urbano, com
seus recursos próprios.
Art. 4Q Nos termos do art. 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata ímisS8.o de posse.
Art. 5.° Este "Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
cO~)J

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.O 76.297
SETEMBRO DE

DE

18

DE

1975

Torna sem efeito outorgas ocmceuaae.
dispõe sobre as empresas RáCli-:J Nn-:
cional do Rio de Jametro e TV-Rádio Nacional de Brasília, autoriza
a estabelecer estações de radiodifusão e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, combinado com o artigo 89, Hem XV, letra "a", da Constituição,
DECRETA:

Art. 1° Ficam sem efeito as seguintes outorgas:
I - à então Supertntendência das
Empresas Incorporadas ao Patrlmônlo Nacional, atual Coordenadoria das
Empresas Incorporadas ao Patrfmônio Nacional:
a) pelos Decretos números 43,502 e
43.503, ambos de 7 de abril de i958,
e 47.495, de 26 de dezembro de 1959,
para estabelecer na Cidade de Brasília, Distrito Federal, sem direito de
exclusividade, respectivamente, uma
estação de radiodifusão sonora em
(Inda curta. uma estação de radiodifusão sonora em onda média e uma
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estação de rádíctelevisão, todas entregues à operação da Rádio Nacional,
do Rio de Janeiro;
b) pelo Decreto nc 24.064, de 17 de
novembro de 1947, para estabelecer
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, sem direito de exclusividade, urna estação radícdífusora em freqüência modulada, entregue à operação da Rádio Nacional, da
mesma cidade;
II - à Rádio Nacional, da Cidade
do Rio de Janeiro, Estado. do Ri.o de
Janeiro, pelo Decreto nv 920 de 26
de junho de 1936, e Porta::"ia' MVOP
nv 432, de 14 de agosto de 1940, para
estabelecer na citada cidade, sem direito de exclUSividade, respectivamente, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito nacional e uma estação de radiodifusão
sonora em onda curta.
Art. 29 Passa a vincular-se ao Ministério das Comunicações, como 61'.'
gão autônomo, a empresa Rádio Nacional, do Rio de Janeiro.
Art. 39 Fica a empresa Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, autorizada a executar, Sem direito de exclusividade, na Cidade de Brasllla, Distrito Federal, sob a denominação de
TV-Rádio Nacional de Brasília:
I - serviço de radiodifusão sonora
em onda curta;
II - serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito nacional;
III - serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), utilizando
o canal 3 (três).
Art. 49 Fica a empresa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, autorizada
a executar na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem
direito de exclusividade:
I - serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito nacional;
II - serviço de radiodifusão sonora em onda curta:
In - serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
Art. 5Q O Ministro das Comunicações baixará as normas necessárias a
serem observadas pela empresa Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, relativamente às autorlzacôes de que
tratam os artigos 39 e 4Q deste Decreto.
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Art. 69 Os Ministros da Fazenda e
das Comunicações designarão, em
conjunto, comissão com a finalidade
de efetuar o arrolamento e avaliação
dos bens e direitos pertencentes à
então Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, atual Coordenadoria das En>
presas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional, que se encontrarem a serviço da Rádio Nacional, do Rio de
Janeiro, bem como da TV-Rádio Na-

cional de BrasUia.
§ 19 A comissão
designada, após
aprovada a avaliação dos bens e- di ~
reítos a que se refere este artigo, elaborará os atos legais necessários a sua
transferência, quando for o caso, para
a empresa Rádio Nacional, do Rio
de Janeiro.
§ 29 A comissão de que trata este
artigo, também, arrolará e avaliará
os bens e direitos pertencentes à empresa Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, para fins de controle do Ministério das Comunicações.
Art. 71? Os recursos orçamentários
do exercício de 1975 atribuídos ao Ministério da Fazenda para os projetos
e atividades de radiodifusão, nas Cidades do Rio de Janeiro ,- Estado
do Rio de Janeiro e Brasília - Distrito Federal, a cargo da Buperfntendêncla das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio Nacional, com a denominação alterada para Coordenadoria
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional, nos termos do artigo 32 do Decreto no 76,085. de 6
de agosto de 1975, serão transferidos,
para o Ministério das Comunicações.
de acordo com as normas legais vigentes,
Art. 81? Os atuais quadros de pessoal das empresas Rádio Nacional, do
Rio de Janeiro, e TV-Rádio Nacional,
de Brasília, serão 'objeto de revisão
pelo órgão central .do sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal.
Art. 99 O Ministro das Comunicações baixará os atos que se fizerem
necessários à execução deste decrete.
Art. 10. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 197:;'
1541? da Independência e 279 do
República.
ERNESTO GEISEL

MárZo Henrique Simimsen:
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

NQ 76.298 DE
SETE:M:BRO DE 1975

18

DE

Declara de utilidade pública para
fins de desapropriação, um'), aTea
de terreno urbano, 3em benfeitorias, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro destinaria à
instclaçtio de um Centro Telefônico Automático pela Companhia Telefônica Brasileira.

O Presidente da República
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e tendo em vista o disposto
nos artigos 59, letra "h" e 6Q do neereto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941,
DECRETA:

Art. 1.0 E' declarada de utilida,je
pública para fins de desapropriação
uma área de terreno urbano sem benfeitorias, com 450,OOm2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados),
designada por lote ne 4, da Quadra
113, do Loteamento Maravísta, situada na Estrada de Itaipu, em ttetpu,
2.° Distrito do Município de Niterói,
de propriedade de Bruno Salvatore,
destinada à instalação de um centro
telefônico automático pela Companhia Telefônica Brasileira,
Art. 21? A aludida área de terreno,
inscrita em 6 de dezembro de 1.968,
sob o n.v 8.712, na folha 72. do Livro 3-H, do Cartório do 161? Ofício
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, tem a forma de um retângulo e
mede 15,OOm (quinze metros) de n-en..
te para a Estrada de Itaípu, 15,OOm
(quinze metros) de fundos por onde
confronta com o lote n.v 6, 30,OOm
(trinta metros) pelo lado .tirelto por
onde confronta COm o lote nv 2 e
30,00m (trinta metros) pelo lado esquerdo por onde confronta com o lote
ne 5, tudo de acordo COm a planta
nc APT-2/20.151-1, constante do processo número 11.710-75 do Míniatério
das Comunicações.
Art. 31? Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada a. premover a desapropriação da referida área
de terreno, na forma da legislação
vigente, com seus recursos próprios,
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Art. 49 Nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei número 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.786. de 21 de maio de 1956,a
desapropriação é declarada de caráter
urgente. para efeito de Imediata imissão de posse.
DECRETO

Nc 76. 2~& -

Art. 5'1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárío.
Brasília, 18 de setembro de 1975;
154° da Independência e B-7" fia
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Ol';L:eira
DE

18

DE SETEMBRO DE

1975

Abre, a Presidência da Repíblica, em lavor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementmde Cr$ 3.655.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da RepÚblica,

usando da atribuição que lhe confere o artigo _81, item III, da Constituição,
e da autorização contida, 1)0 artigo 6Q da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Presiúêncía da República, em favor da Serreraría de Planejamento, o crédrtr. suplementar no valor de Cr$ 3.655.000,00
(três milhões, seiscentos e cinqüenta e cin-co mil cruzeiros), para, reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
1100 1113 1113.03070212.244 3,1.1.1 01 02 3.1.3.2 3.2.5. O -

1,00

PRESlDltNCIA DA REPúBLICA
Secretaria de Planejamento
Admmlstração e Manutenção da Coordenação do Desenvolvimento de Brasilia
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas'
.
Despesas Variáveis
.
outros Serviços de Terceiros
.
Contribuições de Previdência Social
.
Total

5.00U
2.700.000
300.000
650.000

------

.

3.655.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
1100 - PRES1Dl!::NCIA DA REPúBLICA
1113 Atividade 4.1.3.0 4.1.4.0 -

Secretaria de Planejamento
1113.03070212.244
Equipamentos e Instalações
Materui Permanente

3900 - RESERVA DE CQNTING1!:NCIA
3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6. O -- Reserva de Contírsgêncía . .
Total

.
.

100.000
200.000

.

3.355.00ü

.

3.655.000
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

18· de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da

ERN8STO

GEISEL

Mario Henrique Simonsen
João Paulo das Reis Velloso

DECRETO NQ 76. SOO -

DE 18 DE SETEMBRO DE 1975

A.bre ao Supremo Tribuna~ Federal, o crédito suplementar de Cr$
4.375.200,00 para retorço dr; dotações consignadas no vigente Orça-

mento.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA;

Art. 19

Fica aberto ao Supremo Tribunal Federal, o crédito suple-

mentar no valor de CrS 4.375.200,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e
cinco mil e duzentos cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 0400, ao saber:
0400 -

SUP~EMO

Cr$

1,00

TRIBUNAL FEDERAL

0400.0204010~.021 -

Processamento de Causas
Pessoal crvn
01 - Venoimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
0400.15814882 015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.1.1.1 -

603.300
480.000
16.700

3.2.3.1 -

Inatdvis

.

3.2.3.3 -

Salário-Família

.

Total

.

3.255.200
20.000

- -4.375.200
--

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial úe dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

o-s
0400 -

Atividade 4.1.3.0 -

3900 3900.9~999999.999 -

3.2.6.0 -

1,00

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

0400.02040102.021
Equipamentos e Instalações

.

480.000

.

3.895.200

RESERVA DE CONTING1lNCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Total

- -4.375.200
-.

====
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de seten-bro de 1975' 1549 da Independência e 879 da
República.
'
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcâo
~'lJário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis veuoso

DECRETO N9 76.301 -

DE

18

DE SETEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 5.507 .500,OO~
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presí-íente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição,
e da. autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de ors 5.507.500.00 (cinco milhões, quinhentos e sete mil e quinhentos cruzalros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexc 1600 a saber:
Cr$ 1,00

5.000.000
507.500
Total .

5.507.500

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de (lotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 1600 a saber':
eis 1,00
1600 - MINISTERIO DO EXÉRCITO
1601 - Mtmsbér lo de Exército
Projeto - 1601.06281661.085
5.000.000
4.1.1. O - Aquíslção de Imóveis
.
Ativtdade -- 1601.0~814862.225
507.500
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Total .

- -5.507.500
--

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 18 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNF.IS'T'O GEISEl.

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso
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EXECUTIVO

DE

18

-DE SETEMBRO DE

1975

Abre à Justi-ça peâenü (~e 1~ Instância o crédito suplementar de (;'r$
1.400. OOO~OO para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O I'resídente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorízaçâo contida no artigo 6Q da Lei ne 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Justiça Federal de P Instância, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil
cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
OlJOO, a saber:
Cr$ 1,00

0900 0900.15814882.015 -

JUSTIÇA FEDERAL DE I> INSTANCIA
Encargos com Inativos e Pensionistas

3.2.3.1 - Jnatlvos
1.400.000
Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 0900 a saber:

o-s
0900 -

1,00

JUSTIÇA FEDERAL DE I> INSTANCIA

Atividade - 0900.0?'04D12L:021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
1.400.000
02 - Despesas Variáveis
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de setembro de 1975; 154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
M ária Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis vezzosc

DECRETO

NQ

'76.303 -

DE 19 DE SETE:MBRQ DE 1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de empregos para Categorias Funcionais aos Grupos Artesanatos, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte
Oficial e portaria, Guta as Atividades de Níoet Superior, Serviços Jurídicos e
Outras Atividades de Nível Médio, da Tabela Permanente da tmvoeraaoae
Federal do Pará, e ,dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Corzstdtuíçâo e tendo
em vista o disposto nos a'ttígos 8li f' 99 da Lei nc 5.f345, de 10 de dezembro de 1970,
no artigo 39 da Lei no 6.135, de H de dezembro de 1974, e o que consta no Processo
DASP/5368, de 1975
DECRETA;

Art. 19 São traraspostos e transformados, na f-orma. do Anexo I, para as Categorias Funcionais de Artifice de Estrutura de Obras e Metalurg-ia, Artífice de Mecânica, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar de Artífice, do Grupo Artesanato, código LT-ART-70o-; Agente Administratívo,
do Grupo aerwcos Auxiliares, Código LT-SA-800; Médico, Farmacêutico, Odontólog-o, Engenheir-o, Arquiteto, Economista, Técnico de Administração, Contador, Estatístico, Técnico em Assuntos Educacionais, Assistente Social e Bibliotecário, do
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Grupo Outras Atêvídades de Nível superior, Código LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagcm, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de serviços Diversos,
Agente de Atividades Agropecuárias, Desenhista, AuxIliar. em Assuntos Cu~tura~s,
Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de cínerotograãa e Microfllmagem, 'Lécnico de Contabilidade, Agente de Mecanízeçâo de APOIO e 'I'elefontsta,
do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, Código LT-NM-IOO(}; Procurador Autárquíco, do Grupo Serviços Jurídicos, código LT-SJ-llOO; e Motorêsta Oficial e
Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código
LT-TP-1200, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Pará, os empregos
cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que trata o Decreto número
75.239, de 16 de janeiro de 1975, conforme relação nominal constante do Anexo II
deste Decreto.
ATt. 29 Os empregos relacionados no Anexo IV deste Decreto ficam Incluídos
na Tabela Suplementar da universidade Federal do Pará, devendo ser suprimidos
quando vagarem.
Art. 39 O órgão de pessoal lavrará na Carteira de Trabalho e na Fícha-Regtstro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo lI, as anotações que se
fizerem necessárias em decorrência da aphcaçâo deste Decreto.
Art. 40;' São extintos e suprimidos os empregos relacionados no Anexo V deste
Decreto, pertencentes à Universidade Federal do Pará.
Art. 59 Fica alterado, na forma do Anexo IH deste Decreto, o Anexo III do
Decreto no 75.357, de 6 de fevereiro de 1975, pare. fins de excluir 1 (um) cargo de
Bombeiro Hádráulíco, código A-1201.10.B, do Quadro Suplementar da Universidade
Federal do Pará, a que se refere o artigo 29 do citado Decreto, e incluir, no mesmo
Quadro Suplementar, 1 (um) cargo de Assistente de Administração, código
_
AF-60Z.14.A.
Art. 69 Ficam alterados, na forma dos Anexos I~A e lI-A do presente Decreto;
os Anexos I e 11 do Decreto nv 75.357, de 6 de fevereiro de 1975, na parte referente
à Categoria Funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, código NM1006, do Grupo: Outras Atividades de Nível Médio, do Quadro Permanente- da
Urzlverstdade .
Art. 79 Os efeitos financeiros deste Decreto, com. base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigorarão a partir de 19 de
novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Pará.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposíções em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 87'? da República.
ERNESTO GEISEL

seu Braga
João Paulo dos Reis

venoso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de 23
de setembro de 1975 (Suplemento).
DECRETO N9 76.3.04 -

DE

19 DE

SETEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de empreçoe para Cateçorias Funcumuie aoe Grupos Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Níoet Superior,
Outras Atividades> de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria:
âa Tabela Permanente do Instituto Nacional de Bstauioe e Pesquisas Educa.
ci01W,is e aã ouirae providências.

o Presidente da Repúbli-ca,
usan9-0 da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo
em VIsta o disposto nos artigos 89 e 99 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
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1970; no artigo 39 da Lei: número 6.185, de 11 de dezembro de 1974, e o que consta
do Processo número DASP/6186, de 1975,
DEr:RETA:

Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as Ce-

tegorías Funcionais de Agente Adm'mstrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, C6·

digo LT-SA-800; Técnico em Assuntos Educacionais, do Grupo Outras Attvldades
de Nível Superior, Código LT-NS-900; Auxiliar em Assuntos Educacionais, do
Grupo Outras Atividades de Nível Médio, Código LT-NM-IOOO; e Motorêsta Oficial
e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código

LT-TP-1200, da Tabela Permanente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacíonais, os empregos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de
que trata o Decreto número 75.239, de 16 de janeiro de 1975, conforme relação
nominal constante do Anexo TI deste Decreto.
Art 29 O órgão de pessoal <10 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacíonaís lavrará na. Carteira de Trabalho e na Fecha - Registro do Empregado,
dos servidores relacionados no Anexo 11, as anotações que se fizerem necessárias
em decorrência da aplicação deste Decreto.
Art. 3Q OS efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais indicadas na relação nomtrsal constante do Anexo 11, vigorarâc a partir de Iv de novembro .de 1974, ,correndo a despesa à conta dos recursos orç-amentários próprios
.do rnstnuto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais.
Art. ,4~ Este Decre0.entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
.as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975; 1'549 da Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João pauw dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. o. de 23
de setembro de 1975 (Suplemento).
DECRETO N9 76.305 -

DE

19 DE

SEl'l'EMBRQ DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transtormw;ão de carsos paro. categ~~ Funcionais
dos Grupos Outras Atividades de Ntvel Supenor, Serv'lços. -:4ux'llmres, q-utras
AtiviriJades de Nível Médio e Serviços de Transporte_ .Ojicwl e portp,rta, do
cnuncro Permanente da Universidade reaeroi do Esp'lnw Santo, e da outras
providências.

O Presidente dq, República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos gQ e 9Ç> da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro
de 197G, e o que consta do Processo DASP nc 627S, de 1975,
DECRETA:

Art. 1QSão transpostos e transformados na forma do Anexo I, para as Categorias F'uncionaís de Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares código: SA-SOO; Engenheiro, Arquiteto, Técnico de Administração e Bibliotecário, do Grupo Outras Atívêdades de Nível Superior, código NS-90--o; Laboratarista, Auxiliar Operacional <1E. Serviços Diversos e Auxiliar em Assuntos Culturais,
do Grupo Outras Atividades de Nivel Médio, código: NM-1000 e Motorista Of'cial
e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código:
TP-1200, do Quadro Permanente da Universidade Federal do Espírito Santo, os
cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletóvo de que tratam os decretos de estruturação dos referidos Grupos com as alterações posteriores, conforme
relação nominal constante <10 Anexo 11 deste Decreto.
Art. 2Ç> Os cargos relaciona-dos no Anexo 111 ceste Decreto ficam incluídos no
Quadro Suplementar da Universidade Federal do Espírito Santo, na. forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei nc 5,645, de 10 de dezembro de 19'70'.
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Art. 39 Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e da Tabela de
Gratificação pela Representação de Gabinete, da Universidade Federal do Espírito Santo, os cargos e encargos de gabinete relacionados no Anexo IV deste
Descreto.
Art. 49 O órgão de Pessoal apostdlará os títulos dos tuncíonáríos abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem,
Art. 59 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará automaticamente o pagamento. aos servidores éncluídos no novo Plano de Classificação de'
Cargos na forma dos Anexos I e TI deste Decreto, das gratificações referentes ao
regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao seTViÇO extraordinário a este
vinculado, bem assim das demais gratificações ou vantagens especlftcadas no § 39
do artégo 39 e no § 1'? do artigo êc, do Decreto-lei nv 1.341, de 22 de agosto de 1974.
e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos servidores a qualquer titulo e sob qualquer forma. ressalvados apenas
o salário-família e a gratificação adícíonal por tempo de serviço.
;§ 19 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento devidas a partir- de 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano de
Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações e
vantagens de que trata este artigo, porventura percebidas pelo funcionário, desde
aquela data até a de. publicação do presente' Decreto.
§ 29 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos"
atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber as gratificações
e indenizações especificadas no Anexo 11 do Decreto-lei nc 1.341, de 22 de agosto'
de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
Art. ô9 Os func'onárlos optantes por Categoria Funcional diversa daquela a
que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal da
Universidade Federal do Espírito Santo, na forma do anexo V deste Decreto.
Arb . 79 Os efeitos fínanceíros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo 11, vigorarão a partdr de 19 de
novembro de 1974, com-endo O" despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Espírito Santo.
Art, 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 19 de setembro de 1975; 1'549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de 23"
de setembro de 1975 (Suplemento).
DECRETO N." 76,306 -

DE 19 DE SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a trumetormaçtic de cargos em comissão e a criação de tvmçôee de
confiança, para com-posição das Categorias Direção Superior e Asse3so?·amento
Superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente do Depurturuenio Administrativo do Serviço Público.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 7.° da Lei n." 5,645, de 10 de dezembro de 1970, e
no artigo 3.° da Lei n.? 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
DELRET,\:

Art. 1,0 São criadas, na forma do Anexo I, inclusive mediante transformação
dos cargos em comissão constantes do mesmo Anexo, funções de confiança para
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composição das Categcrtas Direção Superior, código LT-DAS-I01, e Assessoramento

Superior, código lir-DAS-I02, integrantes da Tabela Permanente do Departamento
Administrativo do Serviço Público.

Art. 2,° O provimento das funções de confiança compreendidas no Anexo I
far-se-á mediante ato do Presrderrí.e da República, na forma prevista no item I
do artigo 4.° do Decreto n." 75.656, de 24 de abril de 1975.

Art. 3.° Na aplicação deste Decreto deverá ser observada', quando couber, a
disposição constante do artigo 2.° do Decreto

TI.O

75.656, de 1975.

Art. 4.° A síntese das atribuições das funções de Assessor é a constante do
Anexo I-A deste Decreto.
Art. 5.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos próprios do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Art. 6.° E'ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
o Decreto n.« 71. r.23, «e 15 de março de 1973, e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975; 154.° da Independência e 87.° da República.
ERNESTO G}-;I~EL

João Pm!lo dos Reis Velloso
de

Os anZXJS mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de 19
setembro ele 1975 (Suplemento).
DECHETO N." 76.307 -

DE

19

DE SETEMBRO DE

1975

Dispõe sobre as coteçcsíus Direção Intermediária e Assistência Intermediária do
Grupo Direção e /vssístêncui Intermediárias, do Quadro Permanente do Departamento Aümirusírutioo do Serviço Público.
O Presidente {la República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 7.° da Lei número 5.645, de 10 de dez.embro de 1970,
e no artigo L" da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973,
DECRLTA;

Art. 1.0 São criadas, mantidas e transformadas, na forma do Anexo I deste
Decreto, as funções integrantes das Categorias Direção Interrnediáría, código
DAI-lU, e Assistência Intermediária, código DAI-112, do Grupo Direção e Assistência Intermedlárlas, do Quadro Permanente do Departamento Adminlsttatívc
do Serviço Público.
Art. 2.° Ficar-i suprimidas as funções de direção e assistência intermediárias,
relacionadas no Anexo In deste Decreto.
Art. 3.° As transformações de que trata o artigo 1.0 deste Decreto somente
se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funções correspendentes, constantes da "situação nova" do Anexo 1.
Art. ':::.0 A síntese das atribuições das funções de Assistente de ConsultorJuríd-ico é a constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 5.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Departamento Administrativo do Serviço
Público.
Art. 6." Eate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
o Decreto n." 73.778, de 11 -de março de 1974, € demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975; 154.° da Independência e 87.° da República.
ERNESTO Gr:J$EL

João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de 19
de setembro de 1975 (Buplemento) .
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NQ 76.308 -

DE

19

DE SETEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Fundo de Desenvolvimento de Areas
Estratégicas o credito eumiemenuir de Cr$ 25.000.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere a artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas, o crédito suplementar no valor. de CrS
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
2800 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratéglcas
2R03.03090453.096 - Projetos Especiais na Aree das Pesquisas
Econômicas e Sociais
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000.000
Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotaç-ão orçamentária consignada na vigente Orçamento, a saber:
2803 -

crs
2800 -

ENCARG013 GERAIS DA UNIAO

2805 -

Programas Especiais - Recursos sob Supervtsão da Presidência da República -

1,00

SEPLAN

Pl"ojeto 4.1.2.0 -

2805.03400313.094

Serviços em Regime de Programação Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
25.000.000
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975; 154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Felloso

DECRETO N'? 76.309 SETEMBRo DE

DE

19

DE

1975

Concede autorização ao Centro Francês de Exploração dos Oceanos para
realizar, no mar territorial e plataforma continental do Brasil, os
serviços que especifica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII. da Constitutçâo,
e de acordo com o Decreto nc 63.164,
de 26 de agosto de 1968,

DECRETA:

Art. 1Q E' concedida autorização
ao Centro Francês de Exploração dos
Oceanos (CNEXO), para realizar trabalhos de pesquisas oceanográficas no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei nc 1.098, de 25 de março
de 1970, e na plataforma continental
brasileira, empregando o navio-oceanográfico "Jean Charcot", de bandeira francesa.
Art. 2.° A autorização de que trata
este Decreto compreende a pesquisa
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no campo da Oceanografia P. da Geologia Marinha, de natureza puramente científica e deverá subordinar-se
aos requisitos previstos pelo artigo SQ
do Decreto n" 63.164, de 26 de agosto
de 1968.

Art. 39 A autorização para as pesquisas de que trata este Decreto vigorará a partir do dia 22 de setembro de 1975 a 13 de novembro
1975.

de

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

DECRETO NQ 76.310 SETEMBRO

DE

19

DE

DE 1975

Altera a redação do artigo 29 do Decreto n9 75.737, de 19 de maio de
1975, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, terrenos e benfeitorias necessárias à
construção da subestação denominada "Agua Grande tt", no Bairro
de Cordovil, Cidade do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv MME 705.357 de 1974,

EXECUTIVO

limitada pela poligonal que se inicia
no ponto de interseção da Iaterat esquerda da aludida faixa, com o alinhamento ímpar da Rua Coronel Camtsão, e assim caracterizada: 88,46
metros no rumo verdadeiro de 64930'
NE, desde a lateral esquerda da mencionada faixa, até um ponto situado
a 208,00 metros da Avenida Meriti, em confrontação com a Rua Coronel oemtsao. lado ímpar; 30,00 metros no rumo verdadeiro de 25930' SE,
dessa última rua à Rua General Carvalho, paralelamente à Avenida Meriti e ao longo da lateral direita do
imóvel 1.217 da Rua Coronel Camisão; 77,39 metros no rumo verdadei1'0 de 64°30' SW, desde a referlda lateral direita no nc 1.217, até a mencionada faixa da linha de transmissão, em confrontação com a Rua General Carvalho e o imóvel nv 1.405
do mesmo logradouro; finalmente, ..
41,35 metros nos rumos verdadeiros de
70 9 09' NW e 5°53' NW respectivamente, em confrontação com a aludida lateral esquerda da faixa da linha de
transmissão, desde o prolongamento
do alinhamento par da Rua General
Carvalho, até o ponto inicial acima
indicado. "
A.rt. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNES,!,O

GEISEL

Shigeaki

Ueki

DECRE'!'A;

Art. lQ O artigo 2Q do Decreto nc
75.737, de 19 de maio de 1975, passa
a vigorar com a seguinte reducac:
"Art. 2Q OS terrenos referidos no
artigo anterior compreendem aqueles
constantes da planta de situação número 100.459, aprovada por ato do DIretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no Processo nc 705.357 de 1974,
e localizam-se na Rua Coronel Camlsão n.ss 1.217, 1.231 dOIS lotes,
1.245, 1.249, três lotes junto e antes
do nv 1. 285, lote nc 1. 285 e dois lotes
junto à faixa da linha de transmtssao
Meriti-Triagem e Rua General Carvalho nvs 1.330, 1.336, 1.338, 1.340 e
1.342, no Bairro de Cordovtl, Cidade
do Rio de Janeiro, compondo uma
gleba de 7.635 metros quadrados, de-

DECRETO NQ 76.311 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a intervenção em área
indígena, localizada no Território
Federal de Roraima, e dá
outras
providências.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e com fundamento no artigo
20, § 19 , letra c, da Lei nv 6.001, de
19 de dezembro de 1973,
DECRETA;

Art. 19 Fica decretada intervenção
na área Indígena localizada na "Fazenda São Marcos", no Município de
Boa Vista, do Território Federal de
Roraima.

640

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único.
A área, abrangendo, aproximadamente, 2.560.000,00
(dois milhões, quinhentos e sessenta
mil metros quadrados), tem as seguintes medidas e confrontações: - ao
Norte com a linha de fronteira Brasil- Venezuela. numa reta de
.
1. 600,00m (hum mil e seiscentos metros), a Leste, Oeste e Sul, com terras da "Fazenda São Marcos", na extensão, respectivamente, de 900,00
(novecentos metros), 2.100,00 (dois
mil e cem metros) e 2. 900,00m (dois
mil e novecentos metros).
Art. 29 A intervenção, na área indígena destinada à instalação de um
Pelotão de Fronteira, será executada
pelo Ministério do Exército, com a
assistência da Fundação Nacional do
índio.
§ 1Q As medidas a serem adotadas,
incluindo a demarcação da área, deverão conformar-se com o disposto
nos §§ 29, 39, 49 e 5Q do artigo 20 e
demais dispositivos pertinentes do Estatuto do índio (Lei nv 6.001-73).
§ 29 As condições que devem ser
cumpridas em obediência ao Estatuto
do índio poderão ser formattza.ras em
instrumentos firmados pelos representantes do Ministério do Exercite e da
Fundação Nacional do índio.
§ 39
As despesas necessárias à
execução deste Decreto serão da responsabilidade do Ministério do Exército.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mauricio Rangel Reis

DECRETO NQ 76.312 - DE 19
SETEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Pedagogia, de Letras e de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro

de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação - nv 1.835 de 1975,
conforme consta dos Processos na ..
8.056 de 1074 -

CFE e 232.413

de

1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1." Fica autorizado o Iunctcnamento dos cursos de Pedagogia, habilitações em Magistério das Matérias
Pedagógicas de 29 grau, em Supervisão Escolar de 29 grau e Administração Escolar de 2Q grau, de Letras, habilitações em Português-Inglês e em
Português-Francês, e de Estudos Sociais. habüttação em Educação Moral
e Cívica, da Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras de Ouro Fino, mantida pelo Instituto de Cultura Santo
Antônio, com sede na cidade de Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N9 76.313 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1975
Autoriza o funcionamento do cesso de
Letras das Faculdades Integradas
Estácio de Sá, com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio ae
Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, de acordo com O artigo 47
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
Decreto-Ieí
de 1968, alterado pelo
n." 842, de 9 de setembro de 19li9 e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n." 2.907 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
8.554 -

8.555 de 1975 -

CB'E e ..

246.380 de 1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura plena, habilitação em portuguêsLiteratura, das Faculdades Integradas Estácio de Sá, mantidas pela So-
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ciedade de Ensino Superior Estácio de
Sá, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 29

Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação. re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NQ 76.314 SETEMBRO DE

DE

19

DE

1975

Concede reconhecimento à habilitação
em Administração Escolar do curso
de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lavras, com sede na cidade de Lavras.
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr. da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1988, alterado pelo Decreto -leí n."
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista O Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.513 de 1975,
conforme consta dos Processos n.ss ..
12.270 de 1975 - CFE e 241 188 de
1975 do Ministério da Educaçao e CuL-

tura,

DECRETO NQ 76.315 - DE 19
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Tíbíriçé", com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere O artigo 81, item !II, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.527 de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
7.556 de 1974 - CFE e 246.373 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências, licenciatura de 1° grau, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Tfbírlçá",
mantida pela Associação Tibiriçá de
Educação, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975'
1549 da Independência e 87Q dà
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETA;

Art. 19 E' concedido reconhecimento à habilitação em Administração Escolar, do curso de Pedagogia da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lavras, mantida pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Lavras, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NÇ 76.316
SETEMBRO DE

~ DE

19

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria, com sede na
Cidade de Santa Maria, Estado dll
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111. da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei uo
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.915 de 1975,
conforme consta dos Processos n.ss ..
9.054 de 1974 - CFE e 247.113 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
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DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Fonoaudiologia da
Universidade Federal de Santa Maria,
com sede na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
154" da Independência e U7" da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

DECRETO N9 76.317 - DE 19
SETEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Teatro da Escola de Teatro, da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara ..
FEFIEG, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Fêderal de Educação n« 2.505 de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
CFE

e 243.776

de

1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E'
concedido reconncctmenta, a partir de 1965, ao curso de
Teatro, habilitações em Díreçâo e em
Cenografia, da Escola de Teatro da
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara - ..
FEFIEG, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e $19 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NQ 76.318 - DE 19 DE
SETEMBRO DE 1975
Concede à Mineração Urandi S. A.
o direito de lavrar minério de manganês no Município de Licinic de
Almeida, Estado da Bahia,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81 item IH, da Constituição,
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nc 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Braga

6.527 de 1974 -
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Art. 19 Fica outorgada à Mineração Urandi S. A. concessão para lavrar minério de manganês em terrenos de sua propriedade, no lugar
denommado FIgueiredo, Distrito de
Tauape, Município de Licínio de Almeida, Estado da Bahia, numa área
de cinquenta e seis hectares, onze ares
e cinquenta centiares (56,l1S0ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a oitocentos e vinte e um metros (821m), no rumo verdadeiro de oitenta e quatro graus,
trmta e quatro minutos e dois segundos sudoeste (84934'02" SW) do canto
sudoeste (SW) da casa residencial do
Senhor José Catarina e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e vinte metros naorm. oeste (W); trezentos metros (300m), sul (8" oitenta
e três metros (83m), este (E); quinhentos e cínquenta e dois metros ..
C552m), sul (S); duzentos metros ....
(200m), este (E); duzentos e setenta
metros (270m), sul (S); seiscentos e
setenta metros (670m), oeste
(W);
oitocentos e setenta metros (870m),
norte (N); cento e oitenta metros .,
(l80m) , este (E); cem metros (100m),
norte (N); noventa metros
(Som),
este (E); quatrocentos e dois metros
(402m), norte (N); duzentos e sessenta e sete metros (267m), este (E);
cento e elnquenta metros C1S0m), sul
(8); trinta metros (30m), oeste (W);
cem metros (tüüm), sul (S).
Parágrafo único - A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
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a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado

crito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energta .
Art. 2.° .AB propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de fevereiro de 1953, e da Resolução nc 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b)

o concessionário fica obrigado a

recolher aos cofres públicos os tributo:')
devidos à União, em cumprimento do

disposto no Decreto-lei nv 1.038, de
21 de outubro de 1969;

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe

(DNPM 801. 893-71) .

incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, Da forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será trans-

Brasilia, 19 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETO NQ 7$.319 -

Shigeaki
DE

19 DE

U elci

SETEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos pana Categorias Funcionais
aos Grupos Arteeamato, Serviços Ausíuaree. Outras Atividades ce Nível Superior, Otüras Atiuuuuiee de Ninct Médio, Serviços Jurídicos e Serriços de Tremeporte, Oficial e Portaria, do Quadro Permanente dia Escola Paulista de Medicina, e dá outras plu;;id6',cios.

o Presidente da República,
usando de atribuição que lhe confere o artigo ,81, itens III e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artjgos 89 e 99, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP nc 6.22:5, de 1975,
DECRETA:

Art. lQ São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as Categorias Funcionais de ArtiíEce de Carpintaria e Marcenaria, do Grupo Artesanato, CÓdIgO: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços
Auxiliares, código: SA-300; MédIW, Enfermeiro, Nutricionista, Psicólogo, Farmecêuttco, Odontólogo, Técnico de Administração, Técnico em Assuntos Educacionais, Assistente Social e Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível
Superior, código: NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radíologta,
Agente de Serviços Complementares, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operactoraal de Serviços Diversos, Auxiliar em Assuntos Educacionais, Agente _de Cinefotografia e Microfilmagem, 'I'radutor, Técnico de Contabilidade e Telefonista" do
Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código: NM-1000 e Motorista Oficial e
Agente de portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Escola l\l<.ll2.sta de Medicina, os cargos cujos ocupantes se
habilitaram no processo seletivo de que tratam os decretos de estruturação dos
referidos Grupos com as alterações posteriores, conforme relação nominal constente do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da Escola Paulista de Medicina, na forma do disposto
no parágrafo único do artigo 14 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3.° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e da Tabela de
pesssoal regida pela legislação trabalhista, da Escola Paulista de Medicina, os
cargos e empregos relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art. 4Q O órgão de Pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, Ou os expedirá para os que não os possuírem.
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Art. 59 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará automatícamente o pagamento aos servidores incluídos no novo Plano de Classificação de
Cargos, na forma dos Anexos I e H deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e eo serviço extraordinário a
este vinculado, bem assim das demais gratifícaçôes ou vantagens especifícadas
3.0, do artigo 3,G e no ~ 1.0 do artigo 6.°, do Decreto-lei n.s 1.:141, de 22 de
no
agosto de 1974, e de quaisquer outras retribuições que, porventura venham sendo
percebidas pelos referidos servidores a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados apenas o salár.ío-famíha e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§ 19 Da importância relativa ao pagamento das déferenças de vencimentos
devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas à.s .gratificações
e vantagens de que trata este artigo, porventura percebidas pelo funcionário,
desde aquela data até a da pubkcaçâo deste Decreto.
§ 29 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transposição c.u transformação, só poderão perceber as vratiflcações e índenízações especificadas no Anexo H do Decreto-lei rP 1.341, de 22 de
agosto de 1974, observadas as õeítníções, bases de concessão e regulamentação
pertinentes.
Art. 69 Os runcíonén'os optantes por Categoria Funcional diversa daquela a
que poderiam, originariamente, concorrer são marstidos no Quadro de Pessoal da
Escola Paulista de Medicina, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 79 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nommal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 19
de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Paulista de Medicina.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília 19 de setembro de 19'75; 1549 da Independência e 879 da República.
ê

ERNESTO GEISEL
f.,'- cy Braga

João Paulo dos Reis velloso

---

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de 23
de setembro de 1975 (Suplemento).
DECRETO NO? 76.320 - DE 22
SETEMBRO DE 1975

DE

Dispõe sobre retificação do Quaaro
de Pessoal da Federação das Bscolas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara, e dá outras providên~
elas.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
57, item IV, da Lei nv 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965, o artigo 39 do
Decrete-lei nv 1.028, de 21 de outubro
de 1969, e o que consta do Processo
no 7.207-68 do Departamento Administrativo do Serviço Público,
DECRETA:

Art. iv Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas

ao Decreto nc 71,893, de 13 de março
ne 1973, que aprovou o Quadro de PZssoa; - Extinto, da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da
Geanabara, para inclusão de um cargo de Instrutor de Ensino Superior
código EC-504.19, do Quadro de Pes~
soai -- Parte Permanente, do i\/Iinis_
téno da Educação e Cultura ocupado
per Maria Mercedes Fernandes D:.1~
tra. reclassificado no de Professor Assístente, código EC-503.20 pejo artigo
57, item IV, da Lei nv 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965.
Parágrafo único. As vantagens fi..
nanceíras decorrentes da reciessrnca-

a que se refere este artigo vtzoraro a partir de 19 de janeiro de 1966.
Art. 2O? O cargo de Professor As..
sistente de que trata o artigo 19 n,
ca incluído no Quadro. de Pessoal Extinto, da Federação das Escolas Feçâo
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derats Isoladas do Estado da Guanabara

a partir de 27 de outubro de
196~' data da publicação do Decreto-

lei nO? 1.028. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3 9 O órgão de Pessoal da Federação das Escolas Federais I~oladas
do Estado da Guanabara apostilará 1)
título da servidora alcançada por este

Decreto, observando o disposto no artigo 99 da Constituição.
Mt. 49 A retificação de que trata

este Decreto não homologa situações
que, em virtude de sindicância ou in-

quérito Administrativo, venham 9. s~r
consideradas nulas, ílegaas ou contraris.; às normas administrativas vígentcs .

59 Este De<:reto entrara em

P~rt.

vigor na data de sua publicação, te-

vogacas as disposições em contrário.

Brasília, 22 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braüa

DECRETO N." 76.321 - DE 22
SETEMBRO DE 1975

DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sobre os terrenos que »ien-

mona.

o

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
artigo 81, item In, da Constrtutção, e tendo em vista o disposto
no artigo 205 do Decreto-lei numero
9.760, de 5 de setembro de 1946,

°

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam autorizados:
a)

a adquirir o domínio útil:

1) Estevão Elgaid, também conhecido por Ch teouí Aziz EI Gayed. de
nacionalidade síria, da fração ideal
de 1-70,96 do terreno nacional Interior
situado na Rua Visconde de São
Lourenço nv 66, correspondente
ao
apartamento 207, no Subdistrito de
Vitória, Cidade de Salvador, Estado
da Bahia, conforme processo pretocolizado no Ministério da Fazenda
sob o TI. o 0585-137, de 1974;
2) Reger Wisshaupt, de nacionalidade francesa, da terça parte da fração

ideal de 1/9 do terreno de acrescidos
de marinha designado por Lote número 12, da Quadra "AT" do Centro
de Abastecimento São Sebastião, situado no lado par da Avenida Brasil, correspondente à sala 204, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
0768-45.813, de 1974;
3) Roberto Fuentes Cantarifio, de
nacionalidade espanhola, da fração
ideal de 68/1666 do terreno de marinha e acrescidos situado na Avenida
Augusto Severo n.v 202, correspondente à loja "A", na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, conícrme processe
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o TI. 0768-3.611, de 1975;
4) Staníslas Felix de Grandolos
Meslé, de nacionalidade francesa, da
fração ideal de 1/13 do terreno de
acrescidos de marinha situado
na
Rua Igue.tu nv 14, correspondente ao
apartamento C-01, na Praia Vermelha, Fregueaía da Lagoa, Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, conforme
processo protccol'zado no Ministérto
da Fazenda sob o D.O 0768-4.682, de
1975;
O

5) Fritz Georg Klemm, de nacionalidade alemã, da fração Ideal de
5/180 do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica n." 3.744 e Rua
Souza Lima no 16, correspondente ao
apartamento 301, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n,« 0768'·9.087,
de
1975;
6) Kurt Hans Mauderer, de nacionalidade alemã, da fração ideal de
84/1~000 do terreno de marinha c-tuado na Avenida Pasteur n." 214, correspondente ao apartamento 1107, com
direito a uma vaga na garagem, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob
número
0768-15.884, de 1975;

°

b)

a adquirir o direito preferencial ao aforamento:

Míglioníoo Míchele e Maria Delía
Michele, de nacionalidade italiana, do
terreno de marinha e acrescidos Situado na Rua Inhancuí n.s 67, em
São Cristóvão, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n,s 0768-30.275, de 1970.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 22 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
M arto Henrique Simonsen

DECRETO N." 76.322 -

DE 22 DE

SETEMBRO DE 1975

Aprova o Regulamento Disciplinar da
Aerondutíca (RDAER)

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81. item IH. da Constituição,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica que
com este baixa, assinado pelo Mínístro
da Aeronáutica.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, rícando revogados, nessa data, o Decreto n.s 11.665, de 17 de tevereiro de 1943 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA
AERONAUTICA (R D AER)

TíTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO

§ 2.° Para os efeitos dlsciplínares, os
assemelhados serão considerados em
correspondência com os oficiais e praças, tomando-se por base a equivalêncía das respectivas remunerações.
Art. 2.° As ordens devem ser prontamente executadas, delas cabendo in...
teira responsabilidade à autoridade
que as formular ou emitir.
Parágrafo único. Quando a ordem
parecer obscura, compete ao subordtnado, no ato de recebê-la, SOlicitar
os esclarecimentos que julgue necessários; quando importar responsabilidade pessoal para o executante poderá este pedi-la por escrito, cumprindo à autoridade atender.
Art. 3.° O militar deve consideração,
respeito e acatamento aos seus superiores híerárquícos ,
Art. 4.° As demonstrações de cortesia e consideração, obrigatórias entre 05 militares da Aeronáutica, são
extensivas aos das outras Forças Ar~
madas, auxiliares e aos das estrangeiras.
Art. 5.° O militar que encontrar subordinado hierárquico na prática de
ato irregular deve adverti-lo; tratando-se de transgressão, deve levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente; tratando-se de crime, deve prendê-lo e encaminhá-lo à autorfdade competente."
Art. 6.° A punição só se torna necessária quando dela advém benefício
para o punido, pela sua reeducação, ou
para a Organização Militar a que pertence, pelo fortalecimento da disciplina e da justiça.
Art. 7.° Este Regulamento deverá fazer parte dos programas de instrucão
do pessoal militar da Aeronáutica.

TíTULO Ir

Trtmsçreesôes disciplinares

úmco
CAPíTULO I

Princípios gerais de disciplina
e esfera de ação

Definição e especitícaçãc

Art. 1.0 As disposições neste regulamento abrangem os militares da
Aeronáutica, da ativa, da reserva remunerada e os reformados.
§ 1.0 As disposições previstas neste
regulamento são também aplicáveis
aos assemelhados, definidos no artigo 21 do Decreto-lei D.O 1.001, de 21 de
outubro de 1969, nos casos de guerra,
emergência, prontidão e manobras.

Art. 8.° Transgressão disciplinar é
toda ação ou omissão contrária ao dever militar, e como tal classificada
nos termos do presente Regulamento.
Distingue-se do crime militar que é
ofensa mais grave a esse mesmo dever, segundo o preceituado na legislação penal militar.
Art. 9.° No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos
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de idêntica natureza, será aplicada
somente a penalidade relativa ao crime.
Parágrafo umco. A transgressão
disciplinar será apreciada para efeito
de puníçâo, quando da absolvição ou
da rejeição da denúncia da Justiça.
Art. 10. São transgressões disciplinares, quando não constituírem cr!me:

1 - aproveitar-se de missões de vôo
para realizar vôos de caráter não militar ou pessoal;
2 - utilizar-se, sem ordem, de aeronave militar ou civil;
3 ~ transportar, na aeronave que
comanda, pess-oal ou material sem
autorização de autoridade COmpetente;
4 - deixar de observar as regras de
tráfego aéreo;
5 - deixar de cumprir ou alterar,
sem justo motivo, as determinações
constantes da ordem de missão, ou
qualquer outra determinação escrita
ou verbal;
6 - executar vôOs a baixa altura,
acrobáticos ou de instrução fora das
áreas para tal fim estabelecidas, excetuando-se os autorizados por autoridade competente;
7 - fazer, ou permitir que se faça,
a escrituração do relatório de vôo com
dados que não correspondam com a
realidade;
8 - deixar de cumprir Ou de fazer
cumprir, quando isso lhe competir,
qualquer prescrição regulamentar;
9 - deixar. por negligência, de cumprir ordem recebida:
10 - deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida:
11 - deixar de executar serviço para o qual tenha sido escalado:
12 - deixar de participar, a tempo,
à. autoridade a que estiver ímedíatamente subordinado, a impossibilidade
de comparecer ao local de trabalho,
ou a qualquer ato de serviço ou instrução a que deva tomar parte ou a
que deva assistir;
13 - retardar, sem justo motivo, a
execução de qualquer ordem;
14 - permutar serviço, sem a devida autorização;
15 - declarar-se doente ou simular
doença para se esquivar de Qualquer
serviço ou instrução;

EXECUTIVO

16
trabalhar mal, Intencionalmente ou por falta de atenção em
qualquer serviço ou instrução:
17 - ausentar-se, sem licença, do
local do serviço ou de outro qualquer
em que deva encontrar-se por força de
dísposlcâo legal 0:1 ordem;
18 ~ faltar ou chegar atrasado, sem
justo motivo, a qualquer ato serviço
Ou ínstrucão de que deva participar ou
a que deva assistir;
19 - abandonar o serviço para o
qual tenha sido designado;
20 - deixar de cumprir punição legalmente Imposta;
21 - dirigir-se ou referir-se a superior de modo desrespeitoso;
22 - procurar desacreditar autoridade ou superior hierárquico, 0:1 concorrer para isso;
23 - censurar atos de superior;
24 - Ofender moralmente ou procurar desacreditar outra pessoa quer
6eJ~. mílítar ou civil, ou concorrer para ISSO;
?5 - deixar o militar, quer uníformIzad<? quer trajando civilmente, de
cum~Tlmentar o superior quando uniformízado, ou em traje civil desde que
o conheça;
26 - deixar, o militar, deliberadamente, de corresponder ao cumprimento que lhe seja dirigido;
27 - deixar o oficial Ou aspirantea-oficial, quando no quartel, de apresentar-se ao seu Comandante para
cumprimentá-lo, de acordo com as
normas de cada Organização;
28
deixar, quando sentado, de
oferecer o lugar a superior de pé por
falta de lugar, exceto em teatros, cinemas, restaurantes ou casas análogas,
bem como em transportes pagos;
29 - deixar o oficial ou aspirantea-oficial quando de serviço de Oficialde-Dia de se apresentar regulamentarmente a qualquer superior que entrar
em sua Organização, quando disso tenha ciência;
30 - retirar-se da presença de superior sem a devida licença ou ordem
para o fazer;
31 - entrar em qualquer Organização Militar ou dela sair por lugar que
não o para isso destinado;
32 - entrar ou sair o militar em
Organização Militar que não a sua,
sem dar ciência ao Comandante ou
Oficial de Serviço ou respectivos substitutos;
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33 - entrar, sem permissão, em dependência destinada a superior, 0,1
onde este se ache, ou em outro local
cuja entrada lhe seja normalmente
vedada;
34 - desrespeitar, por palavras ou
atos, as instituições, as religiões ou os
costumes do país estrangeiro em que
Se achar;
35 ~ desrespeitar autoridade civil,
36 - desrespeitar medidas gerais de
Ordem policial, embaraçar sua execução ou para isso concorrer;
37 - representar contra o superior,
sem fundamento ou sem observar as
prescrições regulamentares;
38~ comunicar a superior hierárquico que irá representar contra o
mesmo e deixar de fazê-lo;
39 :-- faltar, por ação ou omissão, ao
respeite devido aos Símbolos Nacionais, Estaduais, Municipais, de nações
amigas ou de instituições militares;
40 ~ tomar parte, sem autorização,
em competições desportivas militares
de círculos diferentes;
41 - usar de violência desnecessária
no ato de efetuar prisão;
42 - tratar o subordinado hierárquico com injustiça, prepotência 0'1
maus tratos;
43 - maltratar o preso que esteja
sob sua guarda;
44 - consentir que presos conservem em seu poder objetos não permitidos 0:.1 instrumentos que se prestem
"à danificação das prisões;
45 - introduzir, distribuir ou possuir, em Organização Militar, publicações, estampas prejudiciais à disciplina e à moral;
46 - freqüentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade;
47 - desrespeitar as convenções sociais;
48 - ofender a moral ou os bons
costumes, por atos, palavras e gestos;
49 - portar-se inconvenientemente
Ou sem compostura;
50 - faltar à verdade ou tentar iludir outrem;
51 - induzir ou concorrer intencionalmente para que outrem incorra em
erro;
52 - apropriar-se de quantia ou objeto pertencente a terceiro. em proveito próprio ou de outrem,
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53 - concorrer para discórdia, desarmonia ou inimizade entre colegas
de corporação ou entre superiores hierárquicos;
54 - utilizar-se do anonimato para
qualquer fim;
55 - estar fora do uniforme ou trazê-lo em desalinho;
56 - ser descuidado na apresentação pessoal e no asseio do '301"0;
57 - travar disputa. rixa ou luta
corporal;
58 - embriagar-se com bebida alcoólica ou similar;
59 - fazer uso de psicotrópicas, entorpecentes ou similar;
60 - tomar parte em jogos proibidos por lei;
61' - assumir compromissos, prestar

~~l~~~esdao~o~~~~~lo~~o~~at~~

dade em que serve. sem estar para isso
autorizado;
62 - servir-se da condição de militar ou da função que exerce para usufruir vantagens pessoais;
63 contrair dívidas ou assumi!
compromissos superiores às suas posstbilidades, comprometendo o bom nome da classe;
64 - esquivar-se a satisfazer compromissos de ordem moral 011 pecuniária que houver "assumido;
65 .- realizar ou propor empréstimo
de dinheiro a outro militar, visando
auferição de lucro;
66 - deixar de cumprir ou de faz€1'
cumprir, o previsto em Regulamentos
e Atos emanados de autoridade com..
petente;
67 - representar a corporação em
qualquer ato, sem estar para isso autorizado;
68 - vagar ou passear, o cabo, 1501d~o ou taifeíro por logradouros públícos em horas de expediente sem
permissão escrita da autoridade 'com~

petente:

publicar, comentar, difundir
apregoar notícias exageradas, tendenciosas ou falsas, de caráter alarmante ou não, que possam gerar o desassossego público;
70 - publicar, pela Imprensa ou outro meio, sem permissão da autoridade
competente, documentos oficiais ou
fornecer dados neles contidos a pessoas não autorizadas;
69

0:.1
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71 - travar polêmica, através dos
meios de comunicação sobre assunto
militar ou político;
72
autorizar, promover, assinai
representações, documentos coletivos ou
publicações de qualquer tipo, com flnalídade polítdca, de reivindicação 0:1

de crítica a autoridades constituídas
ou às suas atividades;
73
externar-se publicamente a
respeito de assuntos políticos;
74 - provocar ou participar, em Or..
garrização Militar, de discussão sobre
política ou religião. que possa causar
desassossego;
75 - ser indiscreto em relação a as..
suntos de caráter oficial, cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina
Ou à boa ordem do serviço;
76 - comparecer fardado a manifestações ou reuniões de caráter político;

77 - fumar em lugares em que seja
isso vedado;
78 - deixar, quando for o caso, de
punir o subordinado hierárquico que
cometer transgressão, ou deixar de comunicá-Ia à autoridade competente;
79 - deixar de comunicar ao superior imediato, ou na ausência deste a
outro, qualquer Informação sobre iminente perturbação da ordem pública
Ou da boa marcha do serviço, logo que
disso tenha conhecimento;
80 - deixar de apresentar-se sem
[usto motivo, por conclusão de férias,
dispensa, licença, ou imediatamente
após tomar conhecimento que qualquer delas lhe tenha sido interrompida ou suspensa;
81 - deixar de comunicar ao órgão
competente de sua Organização Militar o seu endereço domiciliar;
82
deixar de ter consigo documentos de identidade que o identifiquem;
83 - deixar de estar em dia com as
inspeções de saúde obrigatórias;
84 - deixar de identificar-se, quando solicitado por quem de direito;
85 - recusar pagamento, fardamento, alimento e equipamento ou outros
artigos de recebimento obrigatório;
86 ser descuidado com objetos
pertencentes à Fazenda Nacional;
.87 - dar, vender, empenhar 0:1 trocar peças de uniforme ou equipamento
fornecidos pela Fazenda Nacícnal ;

88 :-- extraviar ou concorrer para
que se extravie ou estrague Qualquer
objeto da Fazenda Nacional ou cocumento oficial, sob a sua responsabllidade;
89 - abrir, ou tentar abrir. qualquer
dependência da Organização Militar,
fora das horas de expediente, desde
que não seja o respectivo chefe ou por
necessidade urgente de serviço;
90 - introduzir bebidas alcoólicas,
entorpecentes 0:1 similares em Organização Militar, sem que para isso esteja autorizado;
91 - introduzir material inflamável
ou explosivo em Organização Militar,
sem ser em cumprimento de ordem;
92 - introduzir armas ou Instrumentos proibidos em Organização Militar, Ou deles estar de posse, sem autorização;
93 - conversar com sentinela, vigia,
plantão ou preso incomunicável;
94 - conversar ou fazer ruído desnecessário, por ocasião de manobra,
exercícío, reunião para qualquer serviço ou após o toque de silêncio;
95 - dar toques, fazer sinais, Içar
Ou arriar a Bandeira Nacional ou insígnias, sem ter ordem para isso;
96 - fazer, ou permitir que se faça,
dentro de Organização Militar, rifas,
sorteios, coletas de dinheiro, etc .. sem
autorização do Comandante;
97
Ingressar, como atleta, em
equipe profissional, sem autorlzacão
do Comandante;
98 - andar a praça armada, sem
ser em serviço ou sem ter para isso Ordem escrita, a qual deverá ser exibida
quando solicitada;
99 - usar traje civil, quando asdisposições em vigor não o permitirem;
100 - concorrer, de qualquer modo,
para a prática de transgressão disc iplínar ,

Parágrafo único. São consideradas
também, transgressões disciplinares, as
ações ou omissões não especificadas
no presente artigo e não qualificadas
como crimes nas leis penais militares,
contra os Símbolos Nacionais; contra
a-honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra
os preceitos sociais e as normas da moral; contra os prtncipíos de subordinação, regras e ordens de serviço, estabelecidos nas leis 0:1 regulamentos, ou
prescritos por autoridade competente.
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II

Classificação e julgamento
das transgressões

Art. 11. As transgressões díscipllnares são classificadas em graves, médias e leves - conforme a gradação
do dano que possam causar à disciplina, ao serviço ou à instrução.
Art. 12. A classificação das transgressões disciplinares, será feita tendo em vista a pessoa do transgressor e
o fato, este apreciado em conjunto com
as circunstâncias que o condicionaram.
Parágrafo único. Quando não cnegue a constituir crime. será classíflcada como grave a transgressão'
a) de natureza desonrosa:
b) ofensiva à dignidade militar;
C) atentatória às instituições ou ao
-Estado;
d) de indisciplina de vôo;
e) de negligência ou de ímprudêncfa
na manutenção ou operação de aeronaves 0:1 viaturas de forma a afetar a
sua segurança;
f) que comprometa a saúde ou coloque em perigo vida humana.
Art. 13. Influem no julgamento aru;
transgressões circunstâncias justifica"
Uvas, atenuantes e agravantes.
1 - São circunstâncias justificativas da transgressão:
a) desconhecimento, comprovado, d9.
disposição ou da ordem transgredida;
b) motivo de força maior ou case
fortuito. plenamente comprovados;
C) o uso imperativo de meios violentos para compelir o su bordinado a
cumprir o seu dever, nos casos de perlgo, de necessidade urgente, de calamidade pública ou de manutenção -ta
ordem e da disciplina;
d) ter sido a transgressão cometida
na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou do bem
público;
e) caso de legítima defesa, própria
Ou de outrem;
f) obediência a ordem superior.
2 - São clrcunstâncías atenuantes:
a) o bom comportamento;
b) relevância de serviços prestados;
C) falta de prática do serviço;
d) ter sido a transgressão, cometida
por influência de fatores adversos;

e) ocorrência da transgressão para
evitar mal maior;
f) defesa dos direitos próprios ou do
outrem.
3 - São circunstâncias agravantes:
a) mau comportamento;
b) reincidência
na mesma transgressão;
C) prática simultânea ou conexão (te
duas ou mais transgressões;
d) existência de conluio;
e) premeditação ou má-fé;
f) ocorrência de transgressão ~oIO
cando em risco vidas humanas, segurança de aeronave, viaturas ou propriedade do Estado ou de particulares;
g) ocorrência da transgressão
em
presença de subordinado, de tropa ou
em público;
h) abuso de autoridade hierárquica
Ou funcional;
i) ocorrência da transgressão durante o serviço ou instrução.
Art. 14. Não haverá punição quando, no julgamento da transgressão, for
reconhecida qualquer causa justartcetiva.
Parágrafo único. No julgamento das
transgressões disciplinares a que se referem os n.OS 71, 72 e 73 do Artigo 10,
em se tratando de militar da reserva
remunerada ou reformado, será observado o disposto na legislação específica aplicável àqueles militares.
TíTULO rII
Punições disciplinares
CAPÍTULO I

Definição e çroaoçao

Art. 15. As punições díscíplinares
previstas neste regulamento, são;
1 - Repreensão:
a) em particular:
(1) verbalmente
(2) por escrito
b) em público:
(1) verbalmente
(2) por escrito
2 - Detenção até 30 dias.
3 - Prisão:
a) fazendo serviço, ou comum, até
30 dias;
b) sem fazer serviço, até 15 dias;
C) em separado, até 10 dias.
4 - Licenciamento a bem da disciplina.

660
5 -

ATOS

DO PODER

Exclusão a bem da disciplina.

Parágrafo único. A prisão, em separado, aplicável em casos especiais, será
sempre sem fazer serviço.
Art. 16. As transgressões, segundo
sua gravidade, corresponderão às seguintes punições disciplinares:
1 - Para oficial da ativa:
a)
b)
C)

repreensão;
detenção;
prisão.

para oficiais reformados e da
reserva remunerada, as do n.s 1 e ain2 -

da:

a) proibição do uso de uniforme.
3 - Para aspirante-a-Oficial e para
as praças com estabilidade assegurada,
as do número 1 e ainda:
a)

4 -

exclusão a bem da disciplina.
para as praças sem estabilidade

assegurada, as do número 1 e ainda:
a) licenciamento a bem da discipli-

na.

5 - Para cadetes, alunos das demais
escolas de formação e preparação, as
do número 1 e ainda:
a)
b)

na;

desligamento do curso;
licenciamento a bem da discipli-

exclusão a bem da disciplina.
Aos assemelhados aplicam-se as
penalidades previstas no Estatuto GOS
Funcionários Públicos e Civis da União
(EFPCU) e Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), salvo nos casos de
guerra, emergência, prontidão e manobra, em que caberão as punições previstas no número 1, obedeclda a correspondência fixada no § 2.° do arti...
go 1.°.
C)

6 -

Art. 17. O pagamento da Indenização de Compensação Orgânica poderá ser suspenso até 90 (noventa)
dias quando o militar cometer transgressão disciplinar relacionada com. o
exercício da atividade especial considerada.
Art. 18. Além das punições discriminadas neste Capítulo, são aplícáveís
aos militares outras penalidades estabelecidas em leis, regulamentos ou oreposições que a. eles se refir~m,. respeltados os preceitos da Constítuíção,
Parágrafo único. Não será consíderada como punição disciplinar a admoestação que o superior fizer ao subordinado, mostrando-lhe alguma irregularidade do serviço ou chamando
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sua atenção para ato que possa trazer, como conseqüência uma transgressão.
CAPíTULO

II

Execução das punições disciplinares

A - Repreensão
Art. 19. A repreensão consiste na
declaração formal de que ao transgressor coube essa punição por haver
cometido determinada falta, podendo
ser:
1 -~ em partâcular, feita verbalmente, ou por escrito, pelo superior que a
impuser diretamente ao transgressor;
2 - em público, aplicada pelo superior, ou por delegação sua:
u) verbalmente:
(1) ao oficial e ao aspirante-aoficial na presença de militares do
mesmo posto e/ou de postos superiores;
(2) ao subofícíal - na presença de
suboftcíaís e/ou de oficiais;
(3) ao sargento - na presença de
subofícíaís e de sargentos e 'ou de oficiais;
(4) ao cabo, saldado e taifeiro em
formatura parcial ou geral da subunídade ou da Organização a que pertencer o transgressor;
(5) ao cadete e aluno das escolas de
formação e de preparação, em formatura parcial ou geral da subunídade ou
corpo de alunos a que pertencer o
transgressor;
b) por escrito mediante publicação em Boletim interno da Organízação.
parágrafo único. Na ausência de
Boletim interno, será solicitada a publicação no Boletim da Organização a
que estiver subordinado aquele que
impuser a punição.
B -

Detenção

Art. 20. A detenção consiste na retenção do transgressor em lugar não
destinado a cárcere comum, e que a
juízo do comandante poderá ser:
1 - para oficial e aspírante-a-oflciaI - residência do transgressor ou
recinto da Organização;
2 - para cadete, subOficial, sargento e alunos - recinto da Organização;
3 - para cabo, soldado ou taíreíro
- recinto da Organização.
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Prisão

Art. 21. A prisão consiste na reclusão do transgressor em local apropriado e que, a juizo do comandante, po.derá ser:
1 - para oficial e aspirante-a-oficial
residência do transgressor,
quando a punição não for superior a
48 horas, quarto, dependência da 01'ganizaçâo ou local equivalente;
2 - para cadete, suboficíal, sargento e demais alunos - quarto, alojamento ou loca] equivalente;
3 - para cabo. soldado e taifeiro alojamento 0:1 compartimento fechado
denominado xadrez.
Art. 22. QuandO, na Organização,
não houver local adequado, não houver
oficial de serviço ou quando convir à
disciplina, à administração ou à segurança, a punição imposta poderá ser
cumprida em outra Organização da
Aeronáutica ou de outra Força Armada.

Art. 23. A prisão, ao ser imposta.
deve implicar em uma das modalidades constantes do número 3 do artigo 15, observando o seguinte:
1 - O militar preso, fazendo servi-ço, deverá recolher-se ao local previsto da reclusão logo após o término do
expediente.
2 - A prisão, sem fazer serviço, faculta o uso dos cabos, soldados e taífeiros punidos, nos trabalhos de limpeza da Organização.
3 - O soldado ou taifeiro, que não
taíretro-mor, preso sem fazer serviço,
terá a seu cargo a faxina do local de
prisão em que se ache.
4 - O militar punido com prisão em
separado será recolhido dentro da 01'ganização, a local em separado e compatível com seu posto ou graduação, e
de acordo com o que for aplicável e
previsto nos números 1, 2 e 3 do artigo 21.
5 - O tripulante de aeronave, preso
durante o vôo, continuará a desempenhar as suas funções a bordo, se assim
determinar :! autoridade que impôs a
punição.
6 - Aos presos, a critério do comandante, serão permitidas visitas.
Art. 24. O tempo de detenção ou
prisão é contado a partir do momento em que o transgressor é detido O"J
recolhido ao lugar destinado ao cumprimento da punição.
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§ 1.0 Será computado o tempo de
prisão preventiva e aquele em que o
transgressor ficar recolhido, em virtude de voz de prisão recebida.
§ 2.° Será computado, no tempo de
punição, aquele em que o transgressor
deíxar de ser recolhido por não lhe haver sido dado substituto no serviço em
que se encontrava.
§ 3.° Não será computado, para o
cumprimento da punição disciplinar o
tempo que o transgressor permanecer
hospitalizado.
.

D - Proibição do "..ISO do uniforme
Art. 25. A proíblçâo do uso do umforme será aplicada aos militares na
inatividade que praticarem atos contrários à dignidade militar.
E - Licenciamento a bem
da disciplina
Art. 26. será licenciado a bem da
disciplina o militar sem estabilidade
assegurada cuja permanência na Aeronáutica se torne inconveniente. de
acordo com o disposto neste regulamento.
Art. 27. O licenciamento a bem «a
disciplina será aplicado ao militar sem
estabilidade quando:
1
participar de conspiração ou
movimento sedicioso;
2 - fizer propaganda nociva ao Interesse público;
3 - praticar atos contrários à segurança da Organização, do Estado ou
das estruturas das instituições;
4
cometer atos desonestos ou
ofensivos à dignidade militar;
5 - corromper-se ou procurar corromper outrem pela prática de atos índecorosos;
6 - condenado por crime doloso, nu ~
litar ou comum, logo que passe em julgado a sentença;
7 - cometer falta grave de índlsctplina de vôo ou relacionada com manutenção de aeronaves:
8 - permanecer classificado no "ma li
comportamento" por período superior
a 12 meses continuas ou nao.
Parágrafo único. No caso previsto
no inciso 8, o comandante poderá promover, mesmo antes de decorridos 05
12 meses, o imediato licenciamento a
bem da disciplina do militar classíftcada no "mau comportamento", se o
mesmo, por sofrer novas punições, tornar-se incapaz de deixar aquela classificação dentro do prazo estipulado.
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F
Exclusão a bem da disciplina
Art. 28. A exclusão a bem da disciplina será aplicada "ex oíf'icío" ao aspirante-a-oficial ou às praças com el:>tabtltdade assegurada:
1 - sobre as quais tal sentença houver sido pronunciada por conselho
Permanente de Justiça, em tempo de
paz, 0:1 tribunal especial, em tempo d-e
guerra, por haverem sido condenados.
em sentença passada em julgada, por
qualquer daqueles tribunais militares
ou tribunal civil, à pena restritiva de
liberdade Indívídual superior a 2 (dois)
anos ou, nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, à pena de qualquer duração;
2 - sobre os quais tal sentença houver sido pronunciada por Conselho
Permanente de Justiça, em tempo de
paz, 0".1 tribunal especial, em tempo de
guerra, por haverem perdido a nacionalidade brasileira; e
3 - que incidirem nOS casos que motivarem julgamento por Conselho de
Disciplina e neste forem considerados
culpados.
Parágrafo único. O aspírante-a-oüeial, ou a praça com estabilidade assegurada, que houver .sido excluído a
bem da disciplina só poderá readquírir a situação militar anterior:
a) por outra sentença de Conselho
permanente de Justiça, em tempo de
paz, ou tribunal especial, em tempo
de guerra, e nas condições nela estabelecidas, Se a exclusão for conseqüência de sentença de um daqueles
tribunais; e
b) por decisão do Ministro da Aeronáutica, se a exclusão for conseqüência de ter sido julgado culpado em
Conselho de Disciplina.

Art. 29. É da competência do Ministro da Aeronáutica, ou autoridades
às quais tenha sido delegada competência para isso, o ato de exclusão a
bem da disciplina do aspirante-a-ottcíal. bem como das praças com estabilidade assegurada.
Art. 30. A exclusão ou licenciamento da praça, a bem da disciplina, acarreta a perda de seu grau hierárquico
e não a isenta das indenizações doa
prejuízos causados à Fazenda Nactonaj 0:1 a terceiros, nem das pensões
decorrentes de sentença judicial.
Parágrafo único. A praça excluída
ou licenciada a bem da disciplina re-
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ceberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na Lei do Setviço Militar, f> não terá direito a Qualquer remuneração ou indenização.
J.\rt. 31. Só após ser reabilitada, a
praça excluída ou licenciada a bem cu
disciplina poderá ingressar na Peser-

va.

Art. 32. A praça excluída ou hcencíada a bem da disciplina poderá, a
critério do seu comandante, 5er entregue à Polícia Civil, com a devida informação das causas que o levaram a
essa medida.
Art. 33. O militar excluído ou Iíoenciado a bem da disciplina, e que não
for reabilitado de acordo com o Estatuto dos Militares, ficará inabilitado
para exercer cargo, função ou emprego no Ministério da Aeronáutica.
CAPíTULO III

Aplicação das penas
disciplinares

Art. 34. Nenhuma punição será imposta sem ser ouvido o transgressor e
sem estarem os fatos devidamente apurados.
1 - A punição deverá ser imposta
dentro do prazo de 3 dias úteis, contados do momento em que a transgressão chegar ao conhecimento da
autoridade que deve punir, podendo,
porém, SUa aplicação ser retardada
quando no interesse da administração.
2 - Nenhum transgressor será Interrogado ou punido enquanto permanecer com suas faculdades mentais
restringidas por efeito de doença, acidente ou embriaguez. No caso de embriaguez, porém, poderá ficar desde
logo, preso ou detido, em benefício da
própria segurança, da dtsclpllna e da
manutenção da ordem.
3 - Quando forem necessários maiores esclarecimentos sobre a transgressão, deverá ser procedida sindicância.
4 - Durante o período de investigações de que trata o número anterior,
a pedido do respectivo encarregado da
sindicância, o Comandante poderá determinar a detenção do transgressor na
Organização ou em outro local que a
situação recomendar, até um prazo máximo de oito dias.
5 - Os detidos para averiguações
podem ser mantidos incomunicáveis
para interrogatório da autoridade a
cuja disposição se achem. A cessação
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da incomunicabilidade depende da ultimação das averiguações procedidas
Com a máxima urgência, não podendo,
de qualquer forma, o período de incomunicabilidade ser superior a quatro
dias.
Art. 35. As transgressões disciplinares serão julgadas pela autoridade
competente com isenção de ânimo,
com justiça, sem condescendência nem
rigor excessivo, consideradas as clrcunstâncias justificativas, atenuantes e
agravantes, analisando a situação pessoal do transgressor e o fato que lhe
é imputado.
Art. 36. A punição imposta, quando for o caso, será publicada em boletim da autoridade que a impuser e
transcrita no das autoridades subordinadas, até o daquela sob cuja jurisdição se acharem o transgressor e o signatário da parte que deu origem à punição; se este se encontrar sob junsdiçâo diferente, terá ciência da solução por intermédio do seu Comandante, a quem a autoridade que aplicou a
punição, fará obrigatoriamente, a devida comunicação.
1 - Na publicação (de acordo com o
Anexo 1) da punição imposta serão
mencionados:
a) a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos;
b) a classificação da transgressão:
C) o item ou itens, o parágrafo e o
artigo do Regulamento que enquadram
a(5) falta(s) cometddats) :
d) as
circunstâncias atenuantes e
agravantes, se as houver, com a indicação dos respectivos itens, parágrafos e artigos;
e) a punição imposta;
j) a categoria de comportamento em
que ingressa ou permanece o transgressor.
2 - Se a autoridade, a quem competir a aplicação da punição, não dispuser de boletim para publicação, essa
será feita, à vista de comunicação regulamentar, no da autoridade imediatamente superior que possuir boletim.
3 - As punições de Oficiais são publicadas em boletim confidencial. A
autoridade que as impuser cumpre determinar quem delas deve ter conhecimento.
4 - As punições de Aspírante-a-Ofícial, Suboficiais e Sargentos serão publicadas em boletim reservado e serão
rio conhecimento de seus superiores
híerárquícoa.
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5 - As punições constantes dos números 3 e 4 poderão ser publicadas em
boletim comum, quando a natureza e
as circunstâncias da transgressão assim o recomendarem.
6 A repreensão feita em particular ou verbalmente em público não
será publicada em boletim, figurando
como simples referência na ficha individual; a repreensão em público por
escrito será publicada em boletim e
averbada nos assentamentos do militar.
Art. 37. Na aplicação de punição
deve ser observado o seguinte:
1 - A punição será proporcional à
gravidade da falta, observados os seguintes limites mínimos e máximos:
a) para transgressões leves: repreensão em particular e detenção até la
dias;
b) para transgressões médias: re·
preensão em público por escrito e prisão até 10 dias;
C) para transgressões graves: 1 (um)
dia de pr-isão, e os limites estabelecidos no Quadro de punições máximas
LAnexo II);
2 - Ocorrendo somente clrcunstâncías atenuantes, a punição tenderá para o mínimo previsto, respectivamente, nas letras "a", "b" e "c" do número 1 deste artigo.
3 Ocorrendo circunstâncias atenuantes e agravantes, a punição será
aplicada tendo-se em vista a preponderância de umas sobre as outras.
4 - Ocorrendo somente circunstâncias agravantes, a punição poderá ser
aplicada em seu grau máximo.
5 - Salvo a suspensão do pagamento da Indenização de Compensação Orgânica prevista no artgio 17. que é imposta como punição acessória, a qualquer transgressão não será aplicada
mais de uma punição.
6 - Na ocorrência de várias transgressões, sem conexão entre si, a cada
uma será aplicada a punição correspondente.
7 - Na ocorrência de várias transgressões inter-relacionadas ou cometidas simultânea ou seguidamente, as de
menor influência disciplinar serão consideradas circunstâncias agravantes da
mais importante.
8 - Em nenhum caso a punição poderá exceder o prescrito nos incisos 2
e 3 do artigo 15 e no "Quadro de Puniçôes Máximas" (Anexo lI).
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Art. 38. A primeira punição de D1'i-

são de que seja passível o militar será
sempre de atribuição do Comandante
da Organização a que pertença ou a
que esteja incorporado.
Art. 39. Todas as punições impostas,

observado o previsto no inciso 6 do
artigo 36, serão transcritas nos assentamentos do transgressor.
Parágrafo único. Nessa transcrição
haverá a menção da falta cometida e
da punição imposta.
Art. 40. Quanto ao comportamento
militar, a praça, excetuando (I Aspirante-a-Oficial, é considerada:
1
de excelente comportamento,
quando no período de 10 (dez) anos

consecutivos de serviço, não haja sufrido qualquer punição.
Após ingressar neste comportamento, a praça punida com um total de
punições de:
a) até 2 (dois) dias de prisão CQ~
mum em 5 (cinco) anos consecutivos
de serviço, nele permanece;
b) mais de 2 (dois) até 4 (quatro)
dias de prisão comum em 5 (cinco)
anos consecutivos de serviço, retoma
ao "ótimo comportamento";
C) mais de 4 (quatro) dias de prisão
comum em 5 (cinco) anos consecutivos de serviço passa para o "bom",
"insuficiente" ou "mau" comportamento, de acordo com o prescrito nos
incisos 3, 4 e 5 deste artigo.
2 - de ótimo comportamento, quando no período de 5 (cinco) anos consecutivos de serviço não haja sofrido
qualquer punição.
Após ingressar neste comportamento,
a praça punida com um total de punições de:
a) até 4 (quatro) dias de prisão .comum em 5 (cinco) anos consecutivos
de serviço, nele permanece;
b) mais de 4 (quatro) dias de prisão
comum em 5 (cinco) anos consecutivos de serviço passa para o "bom", "insuficiente" ou "mau" comportamento,
de acordo com o prescrito nas incisos
3, 4 e 5 deste artigo.
3 - de bom comportamento, quando
no período de 2 (dois) anos consecutívos de serviço, não tenha atingido um
total de punições de: 30 (trinta) dtas
de prisão comum.
4 - de insuficiente comportamento:
a) quando, no período de 1 (um)
ano de serviço, tenha sido punido com
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um total superior a 20 (vinte) e até
30 (trinta) dias de prisão comum: 0U
b) quando num período superior a 1
(um) ano e inferior a 2 (dois) anos de
serviço tenha sido punido com um total superior a 30 (trinta) dias de prisão comum.
5 - de mau comportamento, quando no período de 1 (um) ano, haja sido punido com um total superior a 30
(trinta) dias de prisão comum.
§ 1.0 Para efeito da classificação de
comportamento, as punições díscipllnares são assim conversíveis: duas repreensões transcritas em boletim valem um dia de detenção; dois dias de
detenção valem um dia de prisão comum; um dia de prisão, sem fazer
serviço, vale dois dias de prisão comum
e um dia ce prisão em separado vale
três dias de prisão comum.
§ 2.° A melhoria de comportamento
rar-se-á automaticamente, de acordo
com os prazos estabelecidos neste artigo, devendo ser publicada em Boletim
interno.
~ 3.° A classtficação de comportamenta deve acompanhar a nota de punição das praças.
§ 4.° Todo cidadão ao verificar praça, ingressa na categoria de "bom
comportamento" .
§ 5.° As sentenças, proferidas por tribunais civis ou militares, também serão consideradas para efeito de elassifícaçâo de comportamento.
TíTULO V
Competência e iurisâição para aplicar,
agravar, atenuar, relevar, cancelar e
anular punições disciplinares
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 41. A competência para aplicar punição disciplinar é atribuição co
cargo.
Art. 42. Tem competência para aplical' punições disciplinares:
1 - A todos os que estão sujeitos a
este regulamento:
a) o Presidente da República;
b) o Ministro da Aeronáutica.
2 - A todos os que servirem sob seus
respectivos comandos óu forem subordinados funcionalmente:
a) os Oficiais-Generais em função;
b) os Oficiais Comandantes de Organização;
C) os Chefes de Estado-Maior ;
d) os Chefes de Gabinete;
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e) os Oficiais Comandantes de Destacamento, Grupamento e Núcleo;
f) os Oficiais Comandantes de Grupo, Esquadrão e Esquadrilha.
3 - Os Chefes de Divisão e Seção
administrativas ou outros órgãos, 1'e5ponsáveis pela administração de pessoal, quando especificamente previsto
no Regulamento Ou Regimento Interno da Organização.
Parágrafo único. O Quadro Anexo
11 especifica a punição máxima que
poda ser aplicada pelas autoridades referidas neste artigo.
Art. 43. Quando duas autoridades
de níveís hierárquicos diferentes, ambas c-om ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão, à
de nível mais elevado competirá punir,
salvo se entender que a punição está
dentro dos limites de competência da
menos graduada, caso em que esta CDmumcará ao superior a sanção disciplinar que aplicou.
Art. 44. A punição imposta pel-os
oficiais de uma Organização que possuem atribuições disciplinares, depende da prévia aprovação do Comandante da Organização que, a seu juízo, e
de acordo com este Regulamento poderá alterar a punição, o que será levado ao conhecimento daqueles oficiais.
Art. 45. São autoridades competentes para aplicar os dispositivos deste
Regulamento em militares da Reserva
Remunerada ou Reformados, as previstas no inciso I do artigo 42 e autoridades em cuja área de jurisdição territorial residam aqueles militar-es.
Art. 46. li: vedado às autoridades
abaixo do Comandante da Organização
Militar recolher à prisão qualquer militar, salvo nos casos de crime ou falta grave, justificando o seu ato.
Art. 47. A autoridade que tiver que
punir seu subordinado, em serviço em
outra Organização ou à disposição de
outra autcridade, requlsltará a apresentação do transgressor, devendo tal
requisição ser atendida sem demora.
Art. 48. As autoridades especificadas no número 1 e letra "h" do número 2 do artigo 42, têm competência
para anular as paníções impostas por
elas próprias ou por seus subordinados, a militares que sirvam sob seu comando quando reconhecerem ou ti v~
rem ciência da ilegalidade, da irregularidade, da injustiça ou da Inoportunidade da aplicação da punição.
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§ 1.0 A decisão da anulação da punição, com os necessários esclarecimentos será publicada em boletfm .
§ 2,0 A punição anulada não deverá
constar dos assentamentos do militar,
aubstttuindo-se as folhas de alterações
que tragam referências a ela.
Art. 49. A anulação da punição poderá ser efetuada a partir da data em
que for publicada, até o limite dos seguintes prazos:
1 - em qualquer tempo, pelo Presidente da República e pelo Ministro
da Aeronáutica;
2 - três (3) anos, par Tenente-Brigadeiro em função, ou Oficial de posto inferior, nomeado interinamente para cargo de Tenente-Brigadeiro;
3 - dois anos e meio (2 1/2), por
Major-Brigadeiro em função, ou OIlcíal de posto inferior, nomeado tntcnnamente para cargo de Major-Brigadeiro;
4 - dois (2) anos, por Brigadeiro em
função, ou Oficial de posto ínferfor,
nomeado interinamente para cargo de
Brigadeiro;
5 - seis (6) meses, por Coronel em
função, ou Oficial de posto inferior,
nomeado interinamente para cargo de
Coronel.
Parágrafo único. Em relação a S'Jbordínado seu e quando não tiver competência para aplicar essa medida,
qualquer Oficial em função poderá
propô-la fundamentando devidamente o proposto,
Art. 50 As autoridades especírtcadas
no número 1 e letra "b" do número 2
do artigo 42, têm competência para
agravar ou atenuar as punições impustas po-r seus subordinados quando as
julgarem insuficientes ou excessivas em
face da transgressã-o cometida.
Parágrafo único. A agravação ou
atenuação serão publicadas em bo-letim e constarão dos assentamentos do
militar.
Art. 51. As autoridades especificadas no número 1 e letra "b" do n.v 2
do artigo 42 podem conceder a relevação do cumprimento do restante da
punição imposta por elas ou por seus
subordinados, quando:
1 - verificarem que a punição surtiu o efeito desejado;
2 - a saúde e o estado moral do
punido assim o exigirem;
3 - por motivo de datas nacionais,
datas festivas, ou de passagem de comando, desde que o transgressor haja
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'Cumprido, pelo menos a metade <la
punição.
§ 1.0

A relevaçâo, core as razões que

lhe deram origem. será publicada em

boletim e constará dos assentamentos
do militar;
§ 2.° A relevaçâo visa exclusivamen-

te

a dispensa do cumprimento da pu-

nição. Para os demais efeitos, a punição será considerada integralmente
como foi publicada em boletim.
Art. 52. O cancelamento de punicão será concedido atendendo aos bons
serviços prestados pelo milttat- e depois de decorridos 10 (dez) anos de

efetivo serviço, sem qualquer outra
punição a contar da última punido
imposta.
~
§ 1.0 As autoridades especificadas
TIo número 1 e letra "a" do número 2
do artigo 42 são competentes para conceder na forma deste artigo o cancelamento de punições.
§ 2.° O cancelamento de punição
será feito "ex officio" Ou mediante
solicitação do interessado.
§ 3.0
O cancelamento de punição
será publicado em boletim e constará
dos assentamentos do militar.
Art. 53. A autoridade que impõe
punição disciplinar procurará estar a
par de seus efeitos sobre o transgres-

ror.

Art. 54. A proibição do uso do uniforme para o militar na inatividade é
da competência do Ministro da Aeronáutica.
TíTULO VI
Parte e Recursos Disciplinares
CAPÍTULO I

Parte Disciplinar

Art. 55. A parte disciplinar é o
ínstrumento pelo qual o militar comunica à autoridade competente a
transgressão que presenciou ou de que
teve conhecimento, praticada por subordinado hierárquico. Deve ser a expressão da verdade e redigida em termos precisos, sem comentários desnecessários.
Art. 56. O militar que tiver dado
parte disciplinar acerca de um fato
que considere transgressão disciplinar,
tem cumprido o seu dever. A solução
é da inteira e exclusiva responsabilidade da autoridade competente e deve
ser dada dentro de cinco dias úteis,
a partir da data do recebimento da
parte disciplinar.
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Parágrafo único. O militar que tiver dado parte disciplinar poderá solicitar à autoridade competente a solução da mesma. se após transcorrido
o prazo regulamentar não tenha ainda sido solucionada.
Art. 57. O militar responsável pela
solução de parte disciplinar emanada
de autoridade que lhe tenha ascendência hierárquica, deverá informá-Ia
das medidas tomadas dentro de cinco
dias úteis, após o recebimento da
parte .
cAPíTULO TI

Pedido de reconsideração

Art. 58. Ao militar assiste o direito de pedir reconsideração de ato,
emanado de superior, que repute injusto ou infringente das leis ou reg alamentos militares e que:
1 - o atinja direta ou indiretamente; Ou
2 - atinja subordinado de quem
seja chefe imediato.
Art. 59. O pedido de reconsideraçao na esfera disciplinar deve ser feito por meio de parte fundamentada,
dentro do prazo de quinze dias corridos, contados da data em que o peticionário tenha tornado conhecimento do ato a ser reconsiderado.
Art. 60. O pedido de reconsideração não pode ficar sem despacho e a
solução deve ser dada dentro de quinze dias corridos, contados da data do
recebimento do pedido.
Art. 61. Os prazos citados nos artigos 59 e 60 podem ser dilatados desde que O militar responsável pela tor-.
mulaçâo ou pela solução do pedido de
reconsideração se encontre ausente,
quando então a data inicial será a da
sua apresentação na Organização Militar.
CAPÍTULO TIl

Representação

Art. 62. O militar poderá representar contra ato de superior que considere injusto ou infringente das leis
ou regulamentos militares e que:
1 - o atinja direta ou indiretamente; e
2 - atinja subordinado de quem
seja chefe imediato.
Parágrafo único. Da solução de uma
representação só cabe recurso perante
a autoridade hierárquica seguinte na
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escala funcional, sucessivamente até o
Ministro da Aeronáutica e, contra a
decisão deste, só há o recurso de pe<lido de reconsideração à mesma autocidade.

Art. 63. O militar que representar
'contra o superior deverá observar as
'Seguintes disposições:
1 - a representação deve, sempre
que cabível, ser precedida de pedido
de reconsideração do ato que lhe deu
motivo;
2 - a representação, na esfera discíplínar, deve ser feita no prazo máximo de 15 dias corridos, a contar óa
<lata:
a) da solução do pedido de reconeíderação:
b) do término do prazo regulamentar previsto para solução do pedido de
reconsideração, caso não tenha sido,
ainda solucionado; e
C) do ato motívador da representação, quando não for cabível o pedido
de reconsideração.
3 - a entrega da representação deve
ser precedida da comunicação, por es·
crtto, do representador ao representado, em termas respeitosos dela constando apenas o objeto da representação;
4 - a representação é dirigida à
autoridade imediatamente s u p e r i o r
àquela contra a qual é feita;
5 -- a representação não pode ser
feita durante a execução do serviço,
exercício 0:1 ordem que lhe deu motivo, em durante o cumprimento da
punição que tenha originado o recurso;
6 - a representação, redigida em
forma de parte e em termos respeitosos, precisará
fato que a motiva
sem comentários ou insinuações, podendo ser acompanhada de peças comprobatórias ou somente a elas fazer
referência, quando se tratar de documentos oficiais;
7 - a representação não poderá
tratar de assuntos estranhos ao fato
e às circunstâncias que a determinam,
nem versar sobre matéria capciosa,
impertinente ou fútil.
Art. 64. Após comunicar que vai
representar, não pode o representador
deixar de fazê-lo.
Art. 65. A autoridade responsável
pela. solução da representação deve:
1 - afastar o representador da j'J.rlsdição do representado, logo que o
serviço o permita;

°

2 - apreciar a representação, tomar
as medidas regulamentares que se ímpuserem e publicá-las em boletim,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da
representação.
Art. 66. Quando o pedido de reconsideração e a repres-entação se referirem a assuntos administrativos e não
a disciplinares, o-s prazos constantes
dos artigos 59 e 60, do inciso 2 do arartigo 63 e do inciso 2 do artigo 65,
serão de 120 (cento e vinte) dias.
TíTULO VII
Recompensas
CAPíTULO ÚNICO

Art. 67. As recompensas previstas
neste Regulamento são:
1 - elogio, louvor e referência elo..
giosa; e
2 - dispensa de serviço de acordo
com as normas em vigor.
Parágrafo único. As recompensas
constantes do inciso 1 somente serão
transcritas em boletim para constar
dos assentamentos <los militares recompensados, quando obtidas no desempenho de funções próprias à Aeronáutica e:
1 - concedidas por autoridade com
atribuições para fazê-las; ou
2 - quando concedidas por autoridades não constantes do artigo 42,
se elas fizerem a devida comunicação
ao comandante do recompensado ou
aos respectivos escalões superiores.
Art. 68. São competentes para conceder as recompensas previstas neste
capítulo, as autoridades previstas no
artigo 42, incisos 1, 2 e 3.
Art. 69. A recompensa dada por
uma autoridade pode ser anulada,
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis
de sua concessão, pela autoridade superior, que justificará seu ato.
TíTULO VIII
Reabtlitação de militar licenciado ou
excluído a bem da disciplina
CAPíTULO ÚNICO

Art , 70. A reabilitação do mUitar
excluído ou licenciado a bem da díaciplina será efetuada:
1 - de acordo com os Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, se tiver sido condenado, por sen-
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tença definitiva, a

DO PODER EXECUTIVO

quaisquer penas

previstas no Código Penal Militar; e
2 - de acordo com a Lei do ServiÇo

Militar se tiver sido excluído ou li-

cenciado a bem da disciplina.
Parágrafo único. Nos casos em que

a condenação do militar acarretar sua
exclusão a bem da disciplina, a reabi-

litação prevista na Lei do Serviço "Militar poderá anteceder a efetuada de
acordo com Os Códigos Penal Militar
e de Processo Penal Militar.
Art. 71. A reabilitação do militar

implica em que sejam cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais do militar ou substituídos seus
documentos comprobatórios de situação militar pelos adequados à nova situaçâo .

Disposições Finais

e

Transitórias

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 72. Os Comandantes de Orga-

nização Militar devem determinar a
reclassificação dos Comportamentos
Militares das praças sob seu comando,
de forma a compatibilizá-los com este
Regulamento.
§ 1.0 As reclassificações de comportamento devem ser publicadas em Boletim e constar dos assentamentos dos
militares.
§ 2.° As reclassificações de comportamento, para todos os efeitos, vigorarão a partir da vigência deste Regulamento.
Art. 73. Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos
pelo Ministro da Aeronáutica. - Joetmir Campos de Araripe Macedo, Mi-

nistro da Aeronáutica.

ANEXO I

MODELOS PARA CONFECÇÃO DE ITEM DE pumçÃo DISCIPLINAR
PARP. PUBLICAÇÃO EM BOLETIM

O (posto Ou graduação, Quadro Ou especialidade, número, nome) da Esqua..
drilha
por ter permutado serviço sem
autorização (dia/mês/ano), transgressão leve, n.s
do Art
,
com o agravante da letra
do n.s
do Art. .
, tudo do
R D Aer, fica repreendido; permanece no "bom comportamento".
O (posto ou graduação, quadro ou especialidade, número, nome) do Esquadrão
_. . . . . . . . .. ., por ter se portado sem compostura
em lugar público, no (diaymêa-ano) , transgressão média, n "
do
Art.
, com o atenuante da letra
do n.v
do
Art
, tudo do R D Aer. fica detido por 4 dias; permanece no
"bom comportamento".
O (posto ·'011 .graduação, quadre ou especialidade, número, nome) do 2.°
Grupo
.- .. ., por trabalhar mal íntencíonalmente e ausentar-se, sem Ilcença do local de serviço no (dia/mês/ano),
transgressão grave, n.ss
e
combinado com o Parágrafo único do Art. .
, com o agravante da letra
.
do nv
do Art
, tudo do R D Aer, fica preso por 8
dias, fazendo serviço; ingressa no "mau comportamento".
O (posto ou graduação, quadro ou especíaltdade, número, nome) do 1/2 Esquadrão
,por tomar parte em jogos
proibidos, abandonar o serviço para o qual estava escalado e simular
doença para justificar a falta ao serviço, no (dia/mês/ano), transgressão
grave n.ss
e
do Art.
, com atenuante
da letra
..
do n.v
e agravante da letra
do
n."
, do Art
, do R D Aer, fica preso por 10 dias, sem
fazer serviço, ingressa no "insuficiente comportamento".
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~ DE

DECRETO N9 76. 323
SETEMBRO DE

22

DE

1975

RFgulamenta a Lei n9 6.165, de 9 de
dezembro de 1974, que dispõe sobre
ri.

tormação de

O tíciais

Bnqenneiros

-para o Corpo de Oficiais aa Aeroruiutica, da Ativa e dá outras providências.

,) Presidente da República.

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição
e de conformidade com o arttgo 12 da
Lei nv 6.165. de 9 de dezembro de
1974.
DECRETA:

CAPíTULO

I

Generalidades

Art.
1Q Este decreto estabelece
nor-mas e processos para a aplicação
da Lei no 6.165. de 9 de dezembro de
1974, que dispõe sobre a formação

de Of'tciais Engenheiros para o Corpo de Oficiais da Aeronáutica.

da

Ativa.
Art. 29 A formação de engenheíros destinados ao Quadro de Oficiais
E:-lgenheiros do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica (QOEng) da Ativa, será
feita através do Instituto 'I'eonológíco da Aeronáutica (ITA).
~ 1Q
Quando essa formação for
insuficiente para o preenchimento do
QOEng poderão ser Incluídos no posto inicial voluntários, engenheiros
formados por instituições de ensino
de engenharia plena. oficialmente reeorrhecidas .
~ 2 Q A inclusão de engenheiros, no
posto inicial, para preenchimento do
QOEng, de que trata o parágrafo antetror, será feita através do Estágio
de Adaptação de Oficiais Engenheiros
da Aeronáutica (EAOEAR).
Art. 3.° A matrícula inicial de can-

cuca.tos civis no ITA, será feita, com-

pujscr.íamente, no primeiro ano do
Curso Fundamental.
Parágrafo único. Os candidatos
ciVIS, de que trata este artigo, quando
não forem Aspirantes-a-Oficial
da
R-:serva das Forças Armadas, serão,
cOlnpulsoriamente, matriculados no
Centro de preparação de Oficiais da
Reserva da Aeronáutica, de São José
dos Campos (CPORAer-SJ).
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Art. 49 A matrícula no primeiro.
ano do Curso Profissional <In ITA,
para os alunos que não sejam Aspil-antes-a-Oficial da Reserva das Forças Armadas, somente será feita, após.
o término com aproveitamento, do
Curso do CPORAer-SJ.
Art. 59 O desligamento dll Cursodo CPORAer-SJ, com direito a rematricula, implicará, compulsoriamente,
em trancamento de matricula no.
ITA.
Parágrafo único. O ato de trancamento de matrícula, previsto neste
artigo, será
realizado "ex offícío"
pelo Reitor do ITA, tão-logo seja publicado no Boletim Interno do Centro Técnico Aeroespacial (CTA) , o
respectivo ato de desligamento do
CPORAer-SJ.
Art. 6.° O desligamento do CU1'SO
do CPORAer-SJ, sem direito a rematrícula, implicará, compulsoriamente,
em desligamento definitivo do ITA.
§ 19 O desligamento definitivo do
[TA não ocorrerá, quando o aluno for
desligado do CPORAer-SJ, por Incapacidade física para o Serviço Militar.
da qual não decorra incompatibilidade para o desempenho das atividades
escolares daquele Instituto.
~ 29 O ato de desligamento deft:'
nit ívo do ITA, previsto neste artigo,
será realizado "ex offfcío", pelo Reiter daquele Instituto, tão logo seja
publicado no Boletim Interno do CTA,
o respectivo ato de desligamento do,
CPORAer-SJ.
CAPíTULO Ir

Da

Ftxaçõo e Preenchimento
das vagas
SEÇÃo I

Da Fixação de Vagas

Art. 7.0 As especialidades de engenharia, para o posto inicial do
.
QOEng, serão fixadas, anualmente,
por ato do Ministro da Aeronáutica.
Art. 8.0 As vagas, nas diversas especialidades de engenharia, destinadas ao recompletamento do QOEng,
nc posto inicial, serão fixadas, anualmente, por ato do Ministro da Ae1"'"'l~·
náutica
Art. 9.° As vagas, por especlalidade de engenharia, destinadas à for-
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mação de Oficiais Engenheiros para
;) QOEng, serão fixadas anualmente,
pof ato do Ministro da Aeronáutica.
19 As vagas a que se refere o
presente artigo, serão fixadas para
matrículas de candidatos:
.:lo) n..... 19 ano do Curso Profissional
do ITA; e
O) no EAOEAR.
~ 29
As vagas a que se refere
a
letra a do parágrafo anterior, serão
fixadas com base em estlm.. . . tiva
de aproveitamento dos candidatos que,
uma vez convocados como Aspíranbes-a-Ofícial de Infantaria de Guarda, permanecerão como estagiá ríos de
engenharia e a critério do Ministro
após
concluírem
da Aeronántica,
com aproveitamento o Curso Profissional do ITA, serão incluídos no QOEng.
no posto inicial, preenchendo
vagas na forma prevista no artigo 8<,1
deste Regulamento.
§ 39 As vagas a que se retere a
Letra b do fi 19 deste artigo, serão nxaoas com vistas ao preenchimento do
QOEng, conforme previsto no § 19 do
artigo 29 deste Regulamento.

*

SEÇÃO 2
Do

Preenctnmetuo das vagas

Art. 10. As vagas destinadas ao
rccompletamento do QOEng, no posto
Imcíal, fixadas por força do artigo
8.° deste Regulamento, serão preenchidas por:
1 - engenheiros formados pelo ITA
para as especialidades de engenharia ministradas naquele Instituto;
2 - engenheiros formados por tns~ i tulçôes de ensino de engenharia plena, oficialmente reconhecidas, através do EAOEAR, para as demais especíahdades de engenharia.
Parágrafo único. Quando a formação de engenheiros pelo ITA, nas
eepecíalídades por ele
ministradas,
não for suficiente para o preenchimento das vagas fixadas por força do
artigo 89, poderão ser Incluídos no
posto inicial do QOEng, para essas
especialidades, engenheiros formados
por instituições de ensino de eneenharia plena. oficialmente reconhecidas após realização do EAOEAR.
Art. 11. As vagas. destinadas à
matrícula de alunos no Curso Profrssíonal do ITA, fixadas na forma da
letra a do § 19 do artigo 99, serão
preenchidas pelos candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

1 - tenham concluído com aproveitamento, o Curso Fundamental doITA;
2 - tenham sido declarados Aspirar.tes-a-Oficíal de Infantaria de

da Reserva da Aeronáutica,
ao CPORAer-SJ, se já não forem A.<;pírantes-a-Oficial da
Reserva das,
F' -rças Armadas;
3 - tenham opta-do pela Inclusãono QOEng;
4 - - tenham sido selecionados para
convocação como Aspírantes-a-Oficíat
de Infantaria de Guarda, estagiários
de engenharia.
§ 19 A seleção dos candidatos que
optarem pela
inclusão no QOEng,
obedecerá às disposições de ingresso
nas Forças Armadas, previstas no Estatuto dos Militares, tendo prererênCIa, na seleção, dentre os voluntários,
o aluno que registrar melhor aproveitamento escolar no Curso Fundamental do ITA.

Guarda

§ 29 A precedência hierárquica entre os Aspirante-a-Oficial de Infantat la de Guarda, estagiários de engenharia, será estabelecida de acordocor-. a ordem decrescente do aproveitamento escolar no CPORAer-SJ, salvo para aqueles que já sejam Aspirantes-a-Oficial da Reserva das Forças Armadas, cuja precedência hiei àrquíca será .defínida pelo Estatuto.
dos Militares.
Art. 12. As vagas, destinadas à
matrícula de candidatos no EAQEAR
fixadas na forma da letra b do § 1~'
do artigo 99, serão preenchidas pOI
aqueles que satisfaçam as seguintes.
conexões:
1 - sejam engenheiros formados
po- instituições de ensino de engenharia plena, oficialmente, reconhecidas:
2 - tenham sido aprovados em
Concurso de Seleção realizado para
o EAOEAR;
S - tenham sido classificados e serecionados para matrícula no .....
EhOEAR.
Parágrafo umco. A seleção dos.
candidatos à matricula no EAOEAR,
obedecerá às disposições de ingresso.
nas Forças Armadas, previstas no Estatuto dos Militares, tendo preferêneis, na seleção, os candidatos OUI':: obtiverem melhor classificação,
acordo com o grau obtido no Concurso
de Seleção.
<

de
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CAPÍTULO rrr
Da Matrícula no curso Protissiotuu:
do ITA e no EAOEAR

Art. 13. Os candidatos ao ingresno QOEng, que satisfizerem as condições para o preenchimento das vagas, previstas no artigo 11 deste Regu'amento, serão matriculados no lQ
ano do Curso Profísstonal do ITA.
parágrafo único. Os candidatos, a
que se refere este artigo, serão convocados como Aspirantes-a Oficial de
Intantaría de Guarda, estagiários de
engenharia, a contar da data de matricula no 1Q ano do Curso Profissional.
Art. 14. Os candidatos ao tngresso no QOEng, que satisfizerem as
condíçôes para o preenchimento das
vagas, previstas no artigo 12 deste
Regulamento, serão matriculados no
50

EAOEAR.
§ 1ÇI
Os candidatos, a que se re-

fere este artigo, serão declarados Pri-

meiros-Tenentes Estagiários de En·
genharia, a contar da data de matrícuIa naquele Estágio de Adaptaçao.
§ 29 O ato de declaração estabelecerá a precedência hierárquica entre
os Primeiros-Tenentes Estagtáríos de
Engenharia, de acordo com a ordem
decrescente de classificação obtida
no COncurso de Seleção.
Art. 15. Os Aspírantes-a-Ofícíal e
oricte.ís Engenheiros da Reserva da
Aeronáutica, de que trata o artigo 18,
poderão requerer matricula no ....
EAOEAR, independentemente de Concurso de Seleção, sendo-lhes assegurada preferência sobre os demais candioatos de mesma especialidade.
~ 19 Aos militares de que trata est~
artigo, aplicar-se-á o disposto no §
19 do artigo 14 deste Regulamento.
~ 29 Os Oficiais, a que se refere o
parágrafo anterior, para fins de realização do Estágio de Adaptação. manterão entre si, a precedência nferarquica definida pelo Estatuto dos Míli sares, e terão precedência híerárqu.ca sobre os candidatos matriculados no EAOEAR, através de classificação em Concurso de Seleção.
CAPÍTULO IV

Da Inclusão no POEng

Art. 16. Serão íncíuídos no QOEng,
os alunos civis matriculados no ITA,
na forma prevista no artigo 13 deste

EXECUTIVO
Regulamento desde que atendidas as
seguintes condições:
1 - tenham sido convocados como
Aspirantes-a-Oficial de Infantaria de
Guarda, estagiários de engt-nhar!a, ao
serem matriculados no 1ÇI ano do OurSo Profissional do ITA;
:J tenham concluído com aproveitamento, um dos cursos de engenharia do ITA;
3 - tenham sido selecionados para
inclusão no QOEng, obedecido o disposto no § 29 do artigo 99 deste Regulamento.
Parágrafo único. A inclusão
no
'-tOEng, far-se-á no posto de Primeiro-Tenente, a contar da data da conclusão do Curso de Engenharia do
ITA, observada a
precedência híerúrquíca, de acordo com a ordem decrescente de aproveitamento escolar
em todo o Curso do ITA.
Art. 17. Serão Incluídos no QOEng,
os candidatos matriculados no
.
EAOEAR, desde que atendidas as segumtes condições:
1 - tenham concluído com aproveitamento, o Estàgfo de Adaptação;
2 - tenham obtido conceito favorável ao ingresso no QOEng.
Parágrafo único. A inclusão no
QOEng ter-se-a no posto de Primeiro-Tenente, a contar da data de conclusão do Estágio de Adaptação, observada a precedência hierárquica, de
acordo com a ordem decrescente de
aproveitamento
escolar no referido
Estágio de Adaptação.
CAPíTULO v
Da Convocação na Reserva

Art. 18. O engenheiro formado
pelo ITA, não incluído '10 QOEng,
pude candidatar-se ao Serviço Ativo,
como Aspírante-a-Oncial Engenheírc
da Reserva da Aeronáutica, por um
penedo de 2 (dais) anos, desde que
requeira sua Incorporação até 6 (seis)
meses após a data de conclusão de
CJ.l60 do ITA.
§ 1.0 A incorporação, a que se refere este artigo, será
estabelecida
através de Instruções baixadas pelo
Ministro da Aeronáutica.
§ 29 O disposto neste artigo reteré-se. com exclusividade, ao objeto da
presente Decreto, sem prejuízo do p.s.
tabetecído em legislação militar per..
tinente e, em especial, o qUE" prescre-.
vem as Leis nc 4.375, de 17 de agosto
de 1964 e ns 4.754, de 18 de agosto
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de 1965 (Lei do Serviço Militar) e sua
regulamentação,
~ 3. 0 Os Aspirantes-a-Oftcial Enge··
nheiro, de que trata este artigo, serão promovidos ao posto de SegundoT,"'!lente do Quadro de Oficiais Engenheiros, da Reserva. após decorridos 6
(se.s) meses da data de incorporação,
satisfeitas as condições fixadas
no
Regulamento para a Reserva da Aeronáutica.
§ 4.0 Os Segundos-Tenentes. a que
se refere o parágrafo anterior, farão
ju.'" à promoção ao posto de PrimeiroTenente, a contar da data de Iíceneiamento, satisfeitas as condições fixacas no Regulamento para a Reserva da Aeronáutica.
~ 5 Q Aos militares, de que trata
este artigo, aplícar-se-ão as dísposícõ-s da Lei de Remuneração dos Militares e do Estatuto dos Mílítares, no
que couberem.
CAPÍTULO VI

Da Indenização do Curso do ITA

Art. 19. Não será concedida transferência para a Reserva Remunerada
ou demissão da Aeronáutica, a pedido, sem que indenize previamente o
M'nlstérto da Aeronáutica pelas despesas decorrentes do Curso de Engenharia, ao Oficial do Corpo de Oücía,s da Aeronáutica, da Ativa, que
a requerer:
1 - durante o Curso do rrA; e
:2 - antes de decorridos 5 tcínco)
anos de interrupção em qualquer um
dos três anos do Curso Profíssional
ou da conclusão do Curso do ITA.
Parágrafo único.

O disposto neste

ar ngo aplicar-se-á, também, ao

cri-

ctal do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa. matriculado OU que
venha a matricular-se no !ME.

L\rt. 20. O aluno, convocado como
Aspirante-a-Oficial de Infantaria de
Guarda, estagiário de engenharia, que
for desligado, a pedido, em Qualquer
fase do Curso Profissional, será obrigado a indenizar o Ministério da Aeronáutica, pelas despesas efetuadas
com a sua formação durante o CurSD
de ITA.
Art. 21 As indenizações previstas
nos artigos 19 e 20 deste Regulamento. far-se-âo na forma estabelecida
pelo Estatuto dos Militares e JX)r Instruções complementares pertinentes,
baíxadas pelo Ministério da Aeronáutica.

CAPiTULO VII

Disposições Transitórias

O Oficial dI') Corpo de
da
Aeronáutica, da Ativa,
cursando o ITA ou o I:ME em 10 de
dezembro de 1974, poderá ser transrendo para o -QOEng, obedecida a
precedência hierárquica prevista na
Es~atuto dos Militares, mediante requec.mento feito dentro do período
;ioP. 15 (Quarenta e cinco) dias a contal' da data de diplomação.
Ai t. 23. O aluno civil, cursando
o ITA em 10 de dezembro de 1974
também poderá ser incluído nO
QOEng, após o término do Curso desd~ que atendidas as seguintes dondicoes:
1 seja Aspirante-a-Oficial
de
Infantaria de Guarda da Reserva da
f...,<>ronáutica;
2 - tenha requerido ao Ministro da
Aeronáutica, sua futura Inclusão no
QOEng, até 45 (quarenta e cinco)
dias após a data de publicação deste
Regulamento;
3 tenha sido convocado' como
Aspirante-a-Oficial de Infantaria da
Guarda, estagiário de engenharia;
4 - tenha concluído com aproveitan,!-E:nto, um dos Cursos de Engenhana do ITA;
. 5
tenha sido selecionado para
mdusa:o, dentro das vagas previstas
no artigo 89 deste Regulamento.
Parágrafo único. A convocação a
que se refere o inciso 3 deste artigo.
será a contar de 19 de setembro de
Art.

22.

Otrcíaís

-=

1.975.

CAPíTULO VIII

Disposições Finais

Art. 24. A matrícula inicial de
Oficiais do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, no ITA será estabelecida através de Instrúções baixadas pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 25. Os Oficiais do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, que
concluírem com aproveitamento o
Curso de Engenharia do I'I'A, ou do
IME, salvo o disposto no artigo 22
deste Regulamento, permanecerão
nos seus Quadros de origem.
Art. 26. Os alunos civis, pertencentes aos Quadros da Reserva das
Forças Armadas como Aspirantes-aOficial, que concllulrem com aproveitamento o Curso de Engenharia do
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na forma do artigo 16 deste Regulamento, serão transferidos para o
QOEng da Resvera da Aeronautíca,
como Aspirantes-a-Oficial Engenheiro.
Art. 27. A data de conclusão do
Estágio de Adaptação para ingresso
no Quadro de Oficiais Engenheiros.
em ca-da ano letivo, será sempre posterior à data de conclusão dos Cursos de Engenharia do Instituto 'I'éenológíco de Aeronáutica.
Art. 28. O Estágio de Adaptação.
realizado pelos Engenheiros

EXECUTIVO

DO PODER

que

destinam ao ingresso no QOEng,

DECRETO N.O 76.324
SETEMBRO DE

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 O parágrafo 1.0 do artigo

é

equiparado, para efeito da legislação

67, do Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo . Decreto
número 57.654, de 20 de janeiro de
1966, passa a vigorar com a seguinte
redação:
§ 1.0 O Plano Geral de Convocação para o SerViço Militar Inicial deverá ser expedido até o dia 30 de novembro do ano anterior em que a
classe a ser convocada completar l8
(dezoito) anos de idade. Para isso, os
Ministros Militares encamtnharão as
suas propostas ao EMF A, até o dia
30 de setembro do mesmo ano.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1975:
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henaünç
Sylvio Frota
J. Araripe Macedo
Antonio Jorge Corrêa

ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO

23 DE SETEMBRO DE 1975
Determina a observância. das Normas e Recomendações da sétima edição
do Anexo 9 à Conven-;:ão de Aviação Civil Internacional, relativas à
N9

76.325 -

DE

Altera parágrafo 1.0 do artigo 67, do
Regulamento da Lei do Se/viço Militar, aprovado pelo Decreto número 57.654, de 20 de janeiriJ de 1966.

se

vigentes, aos Cursos de Formação para
Oficiais da Aeronáutica.
Art. 29. As instruções a que se refere o artigo 5.°, combinado com as
letras "a" e "h" do § 2.° do artigo
1.° da Lei n- 6.165-74. bem como a regulamentação dos cursos do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, do Centro de Preparação de Oficiais da Retro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica de São José dos
Campos e do Estágio de Adaptação de
Oficiais Engenheiros da Aeronáutica.
serão baixadas através de Atos do
Ministro da Aeronáutica.
AIt. 30. Os casos
omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 31. Este, Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e em especial o Decreto número 70.043, de 25 de janeiro de 1972.
Brasília, 22 de setembro de 1975;
154° da Independência e 87" da
República.

DE 22

1975

DE

tacilitaçtio do transporte aéreo.

O Presidente da República,
usando da atribuição QU~ lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíção, e:
Considerando que, nos termos da Convenção de Aviação Civil Internactonal, firmada em chigago em 1944, e promulgada pelo Decreto número
~',1.~'13, de 27 de agosto
de 1946, o Brasil se comprometeu a observar
as Normas e Recomendações Internacionais que, sob a denominação de
Anexos à convencão, forem adotadas pela Organização de Aviação Civil
Internacional, com ~ aprovacóo da maioria dos Estados Contratantes, reseaívaua a faculdade de cada um notificar as "diferenças" com que as
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observará, quand-o colldíren, com a sua legislação, ou quando as não constderar convenientes aos interesses nacionais;
Considerando que o Brasil, de acordo com os estudos a que procedeu
a Comissão Nacional para a Facilitação do Transporte Aéreo Internacional, se manifestou favoravelmente à aprovação, com restrições, da sétima
edaçâo do Anexo 9, que dispõe sobre as Normas e Recomendações para a
facilitação do transporte aéreo.
DECRE:rA:

Art. 19 As Normas da sétima edição do Anexo 9 à Convenção de
Aviação Civil Internacional serâo observadas no Brasil, de acordo com
o texto que acompanha este Decreto com as "diferenças" que se nottãcarão à Organização de Aviação Civil Internacional, relativamente aos seus
parágrafos 2.11, 2.14, 2.30.1, 3.8.2, 3.10, 3.15, 3.23" 3.34 e 4.21.
Art. 29 As disposições do Anexo 9, intituladas Recomendações, de caráter facultativo, deverão ser levadas em consideração pelas autoridades
públicas, tendo em vista 2.S "diferenças" indicadas nos parágrafos 2.4, 2.31,
3.5.1, 3.5.2 e 3.9.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revogados o Decreto nc 64.832, de 16 de julho de 1969, o Decreto nc 66.778,
de 25 de junho de 1970, o Decreto no 69.210, de 16 de setembro de 1971, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
RBpública.
ERNESTO

GEISEL

Armando eouxo»
Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro
Mârio Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
J. Arartpe Macedo
PaUlo de Almeida lUachado

O anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D.O. de
25 de setembro de 1975

DECRETO

NQ 76.326
~;ETEMBRO DE

- DE 23
1975

DE

Regula71U.m.tu a Lei n9 6.226, de 14 de
julho de 1975, que dispõ."? sobre a
contagem
reciproca de tempo de
serviço público federal e de ativiàade privada, para efeito de coo-:
senuuioric. e dâ outras vrovidênc'las.

to de aposentadoria na forma da Lei

nc 1. 711, de 28 de outubro de 1952,

o tempo de serviço .prestadc em ativldade vinculada ao regime da LeI
no 3.807, de 26 de agosto de 1960, e
legislação subseqüente.
Art. 29 Os segurados do Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS)
que realizaram ou vierem a realizar
(sessenta) contribuições mensais
terão computado, para todos os bencrícíos previstos na Lei nc 3.807, de
26 de agosto de 1960, com as alteraçôt'.s contidas na Lei nv 5.890, de 8 de
íunno de 1973, ressalvado o disposto
no art. 49 deste Decreto, o tempo de
serviço prestado à Administração Federal Direta e às Autarquias Federais.
iU't. 39 A aposentadoria por tempo
de serviço somente será concedida ao
Iuncíonárlo público federal ou ao segvrado do Instituto Nacional de Prevídêncía Social
(INPS), na forma
êú

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item lII, da Constituição
e tendo em vista '1 disposto na Lei
n9 6.226, de 14 de julho de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Os funcionários públicos
civis de órgãos da Administração Federal Direta e das Autarquias Federats que completaram ou vierem a
completar 5 (cinco) anos de efetivo
exercício terão computado, para erei-
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deste Decreto, se, somados os tempos
de serviço público e de atividade privaria, perfizerem, no
mínimo,
35

(trtnta e cinco) anos.
~ 19 O prazo a que se refere este

artigo será reduzido para 30 (trinta')

anos de serviço, se se tratar de muIher, ou de juiz, e para 25 (vinte e
cinco anos), se se tratar de ex-combatente.
§ 2Q Se a soma dos tempos de serVIÇO ultrapassar os limites previstos
neste artigo, o excesso não será concíderado para qualquer efeito.
Art. 49 O segurado do sexo mascu.mo, beneficiado pela contagem reciproca de tempo de serviço, na forma
deste Decreto, nã<> fará jus ao abono
mensal de que trata o item H, do ~
4Q, do artigo 10, da Lei no 5.890. de 8
de junho de 1973.
Art. 59 A contagem de tempo de
serviço público será feita na forma da
Lei nv 1.711, de 28 de outubro de 1952,
e a do tempo de atividade privada
obedecerá às normas da Lei nc 3.807,
de 26 de agosto de 1960, e de seu Regulamento, com as segu'ntes ressalvas:
1 - Não será admitida a contagem
de tempo de serviço em douro ou em
outras condições especiais;
JJ - E' vedada a acumulação do
tcn.. po de serviço público com o de
atividade privada, quando concomitentes:
III - O tempo de serviço relativo
à filiação dos segurados de que trata
o art. 59, item IIl, da Lei nc 3.807,
de 26 de agosto de 1960, bem como
o dos segurados facultativos dos domésticos e dos trabalhadores autônomos, só será computado quando tiver havido, nas épocas próprias, recolhimento da contribuição previdenciária correspondente aos períodos de
atividade.
IV - Na aplicação do disposto no
artigo 2\1 deste Decreto não será
computado o tempo de serviço público
estadual ou municipal, ainda que tenha sido averbado para outros fim
previstos na legislação estatutárra.
Parágrafo único. Não será contado o tempo de serviço que .!á tenha
servido de base para concessão de aposentadoría por outro sistema.

Art. 6\1 A comprovação do "tempo
de serviço anterior, prestado ao serviço público federal ou em atividade

EXECUTIVO

privada, far-se-á com Certidão que
será requerida pelo interessado e fornecída, conforme o caso:
I - pela unidade de pessoal do último órgão público federal ou autárquico em que serviu o interessado.
II - pelo setor competente
do
INPS.

§ 1l? A unidade de pessoal promoverá o levantamento do tempo de
serviço federal prestado sob o regtme estatutário, constante dos assentamentos funcionais, e emitirá, em
duas vias, a Certidão de 'Tempo da
Serviço (CTS) , conforme modelo do
Anexo I, observado o disposto no
artigo 5\1 deste Decreto.
q 2\1 O setor competente do INP8
promoverá, à vista dos assentamentos internos ou das anotações constantes da Carteira de Trabalho e Pre~
vidência Social (CTPS) ou ainda de
outros elementos de comprovação admítddos para os segurados em geral,
o levantamento do tempo de serviço
prestado em atividade vinculada ao
regime da Lei nc 3.807, de 26 de agestu de 1960, e da legislação subseqüente, e, excluído o que não satisfizer a
d:.snosto no inciso III dn art. 5l?, emitirá a Certidão de Tempo de Serviço, conforme modelo constante do
Anexo II.
Art. 7.° Após as providências ue
que tratam os parágrafos primeiro 6
segundo do artigo 6Çl caberá à unidade de pessoal ou ao setor competente
do INPS, conforme o caso:
1 - fornecer ao interessado a prímeira via da CTS, mediante recibo
passado na segunda;
II - efetuar, na Carteira de 'j'racalho e Previdência Social, se a possuir o interessado, a segt..n nte anotação:
"Certifico que, nesta data, ao por..
tador desta foi fornecida, para
os
efeitos da Lei nv 6.226. de 14-7-75,
Certidão de Tempo de aervíço constgnandc o tempo liquido de efetivo
exercício de
dias, correspondente a. . . . . . . . . . . . . . . . . . anos,
.
;
meses e ....•.........
dias, abrangendo o período ae
.
...... a
"
~ 1v As anotações a que se refere
o inciso II deste artigo serão assinadas pelo servidor responsável e deverão conter o visto do dirigente do
orgâo de pessoal ou do setor comperente do INPS.
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§ 29 O recibo passado pelo Interessaco na 2a via da CTS representará
3\130 integral concordância quanto ao
tempo certificado.
Art. 8.° O tempo de serviço ccrtincado na forma deste Decreto produairá, no INPS e nos órgãos federais
e autárquicos, todos os efeitos previatos na Lei nc 6.226; de 14 de julho
de 1975.

Art. 99 As disposições do presente Decreto aplicam-se aos seguradas
do Serviço de Assistência e seguro
Social dos Economiártos
(SASSE),
observadas as normas contidas no artigo 11.
Art. 10. As aposentadorias e demais benefícios de que
tratam os
artigos 19 e 29, resultantes da contagem reciproca de tempo de serviço prevista neste Decreto, serão concedidos e pagos pelo sistema a que
pertencer o interessado ao reque ~
rê-los e seu valor será calculado na
forma da legislação pertinente.
§ 19 O tempo de serviço público
ccmputado nos termos deste Decreto
será considerado para efeito dos percentuais de acréscimo de que tratam
os incisos I a !lI e V do art. 50
de Regulamento aprovado pelo De-
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ereto n Q 72 .771, de 6 de setembro de
1973.
§ 29 O ônus financeiro decorrente
caberá, conforme o caro, integralmente ao Tesouro Nacional, à Autarquia
Federal ou ao SASSE, à conta de dotações orçamentárias, próprias; ou ao
INPS, à conta de recursos que lhe forerr. consignados pela União, na forma do inciso IV, do artigo 69, da Lei
nc 3.807, de 26 de agosto de 1960,
com a redação que lhe deu a Lei
nc 5.890, de 8 de junho de 1973.
1-~rt. 11.
A contagem de tempo de
serviço prevista neste Decreto não
se aplica às aposentadorias já concedidas nem aos casos de opção reguiados pelas Leis números 6.184 e
6.185, de 11 de
dezembro de 1974,
em que serão observadas as disposições específicas
Art. 12 Este Decreto entrara em
vigor a 19 de outubro de 1975, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 23 de setembro de 1975;
154(1 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

L. G. do Nascimento e Silva
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DE

TEMPO

PARA FINS DA LEI NQ 6.226/75

I

Orgão Expedidor

-

DE

SERVIÇO

REGULAMENTADA PELO DEC. NQ760329'75

I

Nome do servrccr

Matrícula n 9

I

Cargo

cresse

LI

Quadro e Parte

Ministório

PeríOdo compreendido nesta cer-t toéc DE

"l 'fonte

GruPO

Nível

/

/19

/

A

/19

de Informaçeo:
FREQOtNCIA

A N

a

OfOUÇOES

TEMPO
BRUTO

Faltas

Lí.cençea

Suspensão

Outras

Soma

TErf'O
LIQUIDO

SOMA 00 TEMPO LIQUIDO
C E R T I f I C O. em face do apurado, que. no período acima referido. o interes
eeoc conta, de efetivo exercício. o tempo do serviço l!quidõ
ANOS e
MESES e
DIAS.
DIAS. ou

"

Visto do dirigente do Ors,ão de Pessoal

LAVREI A CERTIOAO

em
Localidade

I

11.

e data

Assinatura do Servidor
ESTA CERTIOI\D N1\Q CONTeM EMENDA NEM RASURA.
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CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVI~O
(PARA FINS DA

LEI N9 6.226/75 REGULAMENTADA PELO DECRETO N9 76.326 (5)

!6fK;lO l:U'EDlDOR
11M DO RfXlUEREIITE
rILUçl0
DATA DO IIASCIHEll10

A
D1l'RESA

1

.,,,,.,,,

-rIltIlISTtluo OU AUTARQUU 00 IJm:RtS5AlJO

TOOC.tDElll'IDADE AI'IlESElFTAOO

- TEMPO

DE TRABALHO/ATIVIDADE

ItlATR1CULA

ou A1'IV1DADE

I

DOCUKtIITO

"'''"''

DATA DA »115510

·1 ""'''

tlA.TR1CULJ.

D!ffiZSA OU ATIVIDADE

2

~"""O

I

oocteenro

I>w,"

DATA PA DlISSÃO

I""""

E'lFI!E5A OU ATIVIDADE

3

jlU'l'Rlout.I.

","",",O

""'"""'"

I

TDATA DA rn:rs51O

1-

nrnç10

DlmESA OU A'l'IVIDADt

4

m!~D1~roo

tlA.'l'iltM.,l.

DIDFml;O

I

"""""~

DATA DA 005510

I

".'""

F\lIIÇ1o

B - TEMPO DE

-I

SOMA DO TEMPO LÍQUIDO

CERTIFICO, 8g hoo do upurudo, quo O lntoru.~o oonta, di .retivo oxoro!o10, O wÇO d. Ifmço .1!qtl1do d.

.

"bto do d1J'J.e01lto do

I-AVREI A CERTIDÃO

L00L11dadl I doto.

AoBinllturO do Sorvl ..lor

-

-

I

Or~o

I

;;'STA CERTlDAO NAO CONTÉM EME~DAS NEM RASURAS
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DECRETO NÇI 76.327 SETEMBRO DE 1975

DE

DO PODER

23

DE

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuição e tendo em vista o disposto nos
artigos 59 letra "a" e 69 do Decretolei nv 3.365, de 21 de junho' de 1941,
tlECRETA:

(treze mil e cinqüenta e cinco metros

rraceo doa

lotes de propriedade do Sr. Roberto
Rosa Guimarães e Sr. Santos Gu-

glielmi Ltda. os seus herdeiros ou sucessores, situado no Mumcrpío de Foz
do Iguaçu, Estado do Paraná, tudo
conforme processo protocolado na Ministério da Aeronáutica sob o número
50-0111.002-74, onde se encontram a
planta e o Laudo de Avaliação do referido terreno.
Art. 2Q O terreno de que trata o
artigo anterior será destinado 3.0 Ministério da Aeronáutica para instalação de equipamentos de Proteção ao
Vôo.
Art. 39 Fica o Ministério da Aeronáutica aut-orizado a promover a efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, na forma do
artigo 10 do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, correndo qz despesas à conta dos recursos orçamentários próprios.
Art. 49 Na forma do artigo 15 do
Decreto-lei n« 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nv 2.786, de
21 de maio de 1956, a presente desapropriação é declarada de urgência,
para efeito de imediata imissão de
posse.
Art. 59 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 8"/9 da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Arcripe Macedo

DF.

23

DE

Outorga concessão à Bmsneea Disnügadora Novo Nordeste S .A. para
estabelecer uma estação de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional. -na Cidade de Arapiraca, Estado de Alagcas.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item H'I, combinado
com o artigo 89, item XV, letra "a",
C1.a Constituição e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
11.507-73 (Edital n- 44-74),

Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação.
o terreno com área de 13.055.C/J m2
quadrados), constituído por

DECRETO N° 76.328 .SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidarle pública, para fins
de desapropriação, terreno adjacente ao Aeroporto de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, necessário ao
Ministério da Aeronáutica.

o

EXECUTIVO

DECRETA:

A1 t. 1° Fica outorgada à Empresa.

Dlvulgadora Novo Nordeste 'S.A., nos
termos do artigo 28 do Regulamento
dos Serviços de Radíodífusâo. aprovado pelo Decreto n- 52.795 de 31 de
outubro de 1963, eoneeaaâc para estabelecer, sem direito de exclusividade,
uma estação de radiodifusão sonora
01" onda média de âmbito regional. na
Cidade de Arapiraca. Esta 'ia de Alagoas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias. a contar ãa publicação
deste Decreto no Díário Oficial da
União, sob pena de se tomar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacâo. revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília. 23 de setembro de 1975:
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

N." 76.32::.1 -- DE 24 DE

SETEMBRO DE

1975

Declara de utilidade públ1:ca
para
fins de aeeanropriuçao, 18/350 ecoe
de uma área de terreno urbar.o. sem
benfeitorias, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
aeeunaaa à instalação dg uma estação telefônica pela Companhia
Telefônica Brasileira -- CTB.

O Presidente da República,
mando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Cone-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tituição e tendo em vista o disposto
nos artigos 5.°, letra "1]", e 6.° do Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de -unho

de 1941,

DECRETA:

Art. 1.0 São declarados de ut.ilidade pública, para fins de desapropriação, 18/350 avos de uma área de terreno urbano, sem benfeitorias medindo 301-62 m2 (trezentos e um metros
quadradas e sessenta e .Ioís centímetros quadrados), situada na Rua Júlio
do Carmo, onde existiu o prédio número 291, na cidade do Rio de .Ianeiro, de propriedade de João José
Antunes, destinada à instalação de
uma estação telefônica pela Companhia 're'crõmca Brasileira
CTB.
Art. 2.° A aludida área de terreno, inscrita sob números 24.315 e
61.366, no Livro 3-AG-OO, do 1.0 Oficio do Regitsro de Imóveis, da CIdade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, conforme certidões e
planta constantes do Processo número 10.317-75, do Ministério das Comunícaçôes, assim se descreve e &e
caracteriza: tem a forma. de um retângulo e mede 6,60 In (seis metros
e sessenta centímetros), de frente e
fundos, por 45,70 m (quarenca e cinco metros e setenta cenbimetrosj de
extensão em ambos os lados, contronta-se, à direita, com o terreno onde
existiram os prédios 293 e 295, à esquerda com terreno onde existiu o
prédio n." 289, aqueles e este de pro-o
prtedade da Companhia Telefônica
Brasileira, e, nos fundos, com cerreno também de propriedade da já. citada empresa.
Art. 3.° Fica a Companhia 'retereníca Brasileira - CTB autorizada a
promover a desapropri~Qão dos 18/350
avos referentes à aludida área de terrene urbano, na forma da legislação
VIgente, com seus recursos próprios.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro oe 1975;
154.° da Independência e 87.~ da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveim
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DECRETO

N." 76.330 - DI: 24 DE
SETEMBRO DE 1975

Renova pOr 10 (dez) amos .:J concessão outorgada à texuuuto Promo-

ções e In/armações Ltda, poste-

riormente alterada

p21'(t Pl.analto
S.
A.,
sob a denominação de Rádio p'la-natto, para executar na Cidade de
Brasilia, Distrito Fe·iera.Z, serviço
de raaíoaitusôo sonora c monda
média de âmbito reeion-ü ..

Promoções e In/armação

O Presidente da Republlca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 6.° da Lei n.v 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o
que consta do Processo MC número
20.471-73,
DECRETA:

Art. 1'? Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da. Lei n." 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.°
do Decreto n.s 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 20 de junho de 1973, a
concessão outorgada pelo Decreto número 52.012, de 16 de mato de. 1963,
publicado no Diário Oiiciat da, União
de 20 SUbseqüente à Planalto Promo-.
ções e Informações Ltda., posteriormente alterada pala Planalto Promoções e Informação S. A. sob a. denominação de Rádio Planalto, para
executar na Cidade de Brasília, Distrito Federal, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onde média do âmblbto regional.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas
pelo Decreto n," 71.825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a emissora
aderiu, mediante termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as caractertstícas técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo à
adaptação das que forem estabelecidas.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, l"evogadas as disposições em contrário.
Brasília. 24 de setembro de 1975;
154.° da Independência. e 87." da
Repúbüca..
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N." 76.331 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE lü75

Retifica a concessão

~~e

lavra outor-

gada à Indústria e comercio de
Mármores Brasileiro - MARBRAS
t.taa., pelo Decreto n. U 72.679, de

22 de agosto de 1973.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos termos nos artigos 43 e

66, § 2.°, do Decreto-lei n.v 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Cõdigo de
Mineração), alterado p810 Decreto-lei
n.v 318. de 14 de março de 1967 e
tendo em vista o que consta. do Processo 1)1<1']4 1.281-59,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica retlficada a concessão de lavra outorgada à Indústria
e Comércio de Mármores Brasileiros
- MARBRAS Ltda., pelo Decreto
n." 72.679, de 22 de agosto de 1973.
cujo artigo 1.0, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica outorgada à Indústria e COmércio de Mármores Brasileiros - MARBRAS Ltda., concessão para lavrar minérios de ferro e
de manganês em terrenos de propriedade de Wilson Félix Soares, nos lugares denominados Morrarla do Rabicho e Serra de Santa Cruz, Distritos de Ladárlo e Al1buque-rque, Municípios de Ladáríc e Corumbá, Estado de Mato Grosso, numa. área de
duzentos e cinqüenta e oito hectares,
setenta e set ares e cinqüenta centtares (258,7750 ha) , delímítada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quinhentos metros (501) m),
no rumo verdadeiro de q uatorze
graus cinco minutos sudoeste (14° 05'
aW), do marco divisóno dos Iotes
São João, São Francisco, Santana ~
Serra Lúcia e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimento'> e
rumos verdadeiros: duzen tos e vinte
metros (220 fi), leste (E); quarenta
metros (40 mj, sul (8); cento e dez

metros (110 m), leste (E); oitenta
metros 80 m) , sul (8); duzentos e
trinta metros (30m), leste (E);
noventa metros (êüm), sul (S); duzentos e trinta metros (230m), leste (E); cento e dez metros (110m),
sul (S); trezentos e cinco metros
(3Cl5m), leste
(E); noventa metros
rsomi. sul (8); duzentos e cínquenta metros (250m), leste (E); cem
metros (100m), sul (8); duzentos e
setenta metros (270m), leste (E);
noventa metros (90m), sul (8); duzentos e cínquenta metros (250m),
leste (E); duzentos metros (200m),
sul (S); duzentos e setenta metros
(270m), oeste (W); trezentos metros
(300m), sul (8); duzentos e setenta
metros (270m). oeste rwj: trezentos
metros (300m), sul (8); trezentos
metros (300m), oeste CW);_ duzentos
e cínquenta metros (250m), sul (8);
trezentos e quarenta emtrns (340),
oeste (W); cento e noventa metros
(190m).~ sul (8); trezentos e vinte
metros (320m), oeste (flN); sessenta
metros (60m), sul (8); setecentos e
setenta metros (700m), oeste (W);
duzentos e quarenta metros (240m),
norte (N); sessenta metros (60m),
leste (E); duzentos e trinta metros
(230m), norte (N); sessenta metros
(60m), leste (E)-; duzentos e cínquenta metros (250m), norte (N);
sessenta metros (60m), acate (E); duzentos e cínquenta metros (250m),
norte (N) ; sessenta e cinco metros
(65m), leste .(E); duzentos e cínquenta metros (250m), norte (N);
sessenta metros (60m), leste (E);
duzentos e cínquenta metros 250m),
norte (N); cínquenta metros 50m),
leste (E); duzentos e dez metros (210
m), norte (N); cínquenta metros (50
m), leste (E); duzentos e vinte metros (220m), norte (N)".
Art. 2° A presente retificação será
transcrita no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, dd Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DI<1']4 - 1.281-59).
Brasília, 24 de setembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki treta
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DECRETO N° 76.332 - DE 24
SETEMBRO DE 1975

DE

Concede autorização là firma Construtora Norberto Odebrecht S. A.,
sediada em Salvador, EstadO da
Bahia, para operar no mar territo-.
riai brasileiro com o N avia Sonda
«M. S. Fertier", de nacionalidade,
norueguesa e guarnição estrangeira,
nos serviços que especifica.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e de acordo com o Decreto
n" 63.164, de 26 de agosto de 1968,
DECRETA:
Art. 1° 3t concedida autorização à
firma Construtora Norberto Odebrecht
S .A. , para operar no mar territorial brasileiro com o Navio Sonda
"M.S. Ferder", de nacionalidade
norueguesa e guarnição estrangeira,
afretado a Anton Von Der Lípe, de
'I'cnsberg; Noruega, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A., PETROBRAS,
em pesquisas de levantamento das
características do solo nos campos de
Garoupa e Pargo e outros, localizados
no litoral do Estado do Rio de Janeiro, mediante contrato entre a firma construtora e a PETROBRAS.
Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto deverá se subordinar aos
requisitos previstos no artigo 8° do
Decreto no 62.164, agosto de 1968, e
vigorará pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, prorrogável mediante novo Decreto e sem prejuízo de
sua caducidade, em qualquer tempo,
se ocorrer a conclusão dos trabalhos
contratados ou a extinção das obrigações respectivas.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação :!.'evoga-das as disposições em con trário .
Brasília, 24 de setembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
Republica.
ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo Henning
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DECRETO N.o 76.333
DE 24 DE
SETEMBRO DE 1975
Autoriza a cessão, sob o regíme de
aforamento, do terreno que menciona, situado no Município de DUQue
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

o Persídente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição;
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n." 178, de 16 de fevereiro de
1967,

DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, à Companhia Telefônica Brasileira, do terreno nacional interior designado por
lote número 4.650, com a área de "
1.917,OOm2 (um mil, novecenccs e dezessete metros quadrados), confrontando pela frente com a Alameda
Santa Alice e pelos fundos com a RUa
São Lucas, na Vila Santa Alice, 4.°
Distrito do Município de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Mímstério da Fazenda sob o número 0786907, de 1974.

Art. 2.° O terreno a que se refere o
art. I'' se destina à instalação de uma
Estação Telefônica, no prazo de 2
(dois) anos, a contar da data da assinatura do contrato de cessão, a ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Art. 3° A cessionária recolherá. aos
cofres do Tesouro Nacional o valor do
domínio útil da área, à época da outorgada do contrato, e se obrigará ao
pagamento do foro respectivo.
Art. 4° A cessão tornar-se-á nula,
sem direito a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas
se ao terreno, no todo ou em parte.
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no art. 2.° deste Decreto, ou,
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ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

tdtuíçâo, e de acordo com o disposto
no Decreto-lei nc 79, de 19 de dezembro de 1966,

Brasília, 24 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.

Art. 19 Fica assegurada ao algodão
em caroço, amendoim em casca, arroz
em casca, feijão, girassol, milho, raiz
de mandioca, soja e sorgo, da safra
de 1975-76, produzido e/ou comercializados nos Estados do Acre, Espírito
Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, sao
Paulo, no Territõrio de Rondônia, no
Distrito Federal. e parte dos Estados
do Amazonas e da Bahia, a garantia
de preços mínimos de que trata o
Decreto-lei no 79, de 19 de dezembro
ue 1966, atendidas as condições deste
Decreto.

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 76.334
SETEMBRO DE

DE

24

DF.:

1975

Exclusão do Quadro de Pessoal, Parte Permanente, do Ministéri:J
da
Indústria e do Comércio do ec-servidor da extinta COFAP.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:

Art.

1.0 Fica excluído do Quadro

de Pessoal, Parte Permanente. do Ministério da Indústria e do Comércio,
no qual foi incluído por força do Decreto n.s 53.076, de 4 de dezembro de
1963,
Escrevente-Datilógrafa, nível
7, Benedito Soares Costa, em virtude
de não haver assumido o exercício na
referida Secretaria de Estado.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as dísposiçõcs
em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1975;
154° da Independência e 871) da
República.

°

ERNESTO GEISEL

Severo Fafuruies Gomes

DECRETO N.o 76.335
SETEMBRO

DE

DE

1975

24

DE

Fixa os oreços mínimos bdsicos para
financiamento ou aquisição de algodão em caroço, armeruioim: eJm
casca, arr(Oz em; casca, tenao, girassol, milho, raiz de lmandioca, soja
e SOTgo, da safra de 1975-76, produzidos nasUnidacles da Federação
que menciona.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Cons-

DECRETA:

§ 19 Os preços mmimos para os
produtos, estabelecidas em função de
grupos, subgrupos, classes, tipos e
subtipos, segundo as zonas geo-econômicas em que são produzidos são
aqueles que deverão ser efetívamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, Ilvre de
quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias
(1eM) e da ccntrtbuíção ao Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural
tFUNRURAL), atendidas as especificações de classificação oficial vigente ou outras que vierem a ser fixadas, conforme as disposições do artigo 2\1 deste Decreto, assim como as
constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financiamento
da
Produção.

§ 2? Para o amendoim, o feijão e o
sorgo, cujos ciclos vegetativos permitem duas colheitas anuais, fica entendido como safra de 1975-76 as safras das águas e das secas.
§ 3\l Nos casos do algodão em caroço e da raiz de mandioca, a garantia de preços mínimos de que trate.
este Decreto será feita Indíretamen-
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te através do amparo ao algodão em
pluma e à farinha ou fécula de mendioca, respectivamente, sem prejuízo,
entretanto, de operações do fínancía-,
mento ou aquisições do algodão em
caroço ou da raiz de mandioca quando circunstâncias especiais identificaCoas pela Comissão de Financiamento
da Produção tornarem essas operacoes necessárias.
Art. 29 Os preços mínimos constantes das tabelas anexas a este Deereto, aplicáveis às operações de aquísição e financiamento, referem-se aos
produtos mencionados no art. 19, de
êacordo com as especificações constantes das seguintes Normas de Classificação: algodão em caroço, Decreto nc 43.427, de 26 de março de 1U58amendoim em casca, Resolução ... :
CONCEX nv 79, de 19410.72; arroz
em casca, Resolução CONCEX nc 95,
de 12.12.74; feijão, Resolução
.
CONCEX nv 40, de 14.11.68; girassol,
Decreto nv 8.178, de 7.11.41; milho,
Resolução CONCEX nv 78, de 29.2 _72;
raiz de mandioca (sem especificação);
soja, Resolução CONCEX nc 82, de
5.6.73 e sorgo, Decreto nc 69.279, de
23.9.71.
Parágrafo umco. Os níveis de preços correspondentes aos demais grupos, subgrupos, classes, tipos, subtipos
ou padrões não ~p,ecifi.cados neste
Decreto serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.

AI't. 39 As operações a que se refere o art. 29 deste Decreto serão realizadas de preferência com produtores
ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a
terceiros das operações em questão
será necessário que esses comprovem
ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca
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inferiores aos mmimos estabelecidos
neste Decreto e. nas Instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 49 As despesas decorrentes da
divulgação dos preços ora fixados entre os seus beneficiários, bem como
da sistemática adotada nas operações
da espécie, poderão ser efetuadas com
os recursos destinados à execução da
Política de Preços Mínimos, ficando a
cargo da Comissão de Financiamento
da Produção a coordenação desta atividade.
Art. 59 Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a
rever, quando necessário, os preços
mínimos constantes das tabelas anexas, referentes à safra de 1975-76, bem
como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive, alterar o número de tais zonas, tudo mediJante aprovação pelo
Conselho Nacional de Abastecimento
-

CONAB.

Parágrafo umco.
A Comissão de
Flnancíamento da Produção fica 8.Utorizada a estender as operações de
que tarta o artigo 29 deste Decreto ao
algodão em pluma, arroz beneficiado1'80, farinha de mandioca e fécula de
mandioca, mediante aprovação pelo
Conselho Nacional de Abastecimento
-

CONAB.

Art. 69 A Comissão de Financiamento da Produção baixará as demais instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 7º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 24 de setembro de 1975;
1540 da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinellt
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AI.GJOO EM

eAA::X;l?

T.II'O 5 OU REGJIAR - FIBRA 30/32

mn

crl/15 kq
GEO-:ED::::t-"MrCAS

UNAS
LNID\DES DA

FEDE:RI'.Ç1io

ESP1RI'1D SANro

rooo
wao GOC:Sro

tlllCA

1

2

-

pl\l\l\NÂ

RIO re J/lNErro

41,55

-

44,70

42,90

41,25

-

43,50

41,55

39,45

-

43,50

45,00

41,55

-

-

46,20

45,45

45,00

44,25

-

-

DL5TRI'IQ FEDERAL

eN!IA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,75

45,45

45,30

46,20

44,55

-

-

-

41,25

-

-

-

42,90

42,00

~
(;RfF)

AMEW:úIM EM CN3CA, SI.lBGRl.JroS Ar B e C
CLi\SSE "VENTIIACO",_ Sl.JBTJPO C
<::r$/25

kg

A GRANEL

;rnJ\S

UNI~ DA FEDERAÇÃO

tlllCA

W\.'IQ GroSSO

pAAANJ\
SFo PAuro
BAHIA
IEMiUS UUD1\IES

5

42,90

41,55

SÃO PAUIl)

4

-

MrnAS GERAIS

3

38,85

GOO-.l:XXNCl,\lIClS

1

2

3

-

44,00

40,00

45,50

44,50

-

45,50

45,00

44,50

38,85

-

-

-

-

-
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ARroZ EN CASCA

CLASSE I.CNOO - TIro 2

Cr$(50
RENDIM:NlD

, 40%

kg

~

rs

IN'IEIros

,

28% ts QUEBRADJS

ZCNAS

GED-.EXJ:NÓ.'iICPS

2

3

-

-

-

-

78,50

77,00

-

-

-

lliIDMES UI. FErEPAÇ'líD

(NrC1\

tcxe

66,00

MINAS GERAIS

-

PARI'NÂ

-

ESPIRl'lU SIWIO
roIÁS

MAID GFC6SO

mo

DE .rseerro

RIO GRl\N[E

ro

SUL

S!\NI'A CATI\RINA

SfiD

1

PllDID

4

6

7

-

-

-

-

80,00

78,50

77,00

74,50

70,50

9,00

61,50

74,50

75,00

76,00

70,00

75,50

70,50

-

80,00

78,50

78,00

74,00

73,00

-

74,00

75,00

72,00

69,00

-

-

80,00

-

-

-

-

73,00

71,00

69,00

73,50

72,00

69,00

-

80,00

78,50

76,00

75,00

-

-

-

5

IWroUA

70,00

-

-

DISTRI'IO :EEDER1IL

69,00

-

-

_2DNAS

-

75,00

-

-

BI\HIA

73,50

73,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71,00

-

-

-

-

FEIJÃO
GRJPO I - !'NÃo - CI/SSES "BRl\NOJ" I

"DE OJRES" E "RAJACO"

TIro 3

Cr$(60 kq
A

unrsoes

GlWlEL

ZCNAS

GED-l'XX>tlMICAS

DA FrnERAÇÃO

ONrC1\

1

2

3

-

-

-

127,80

129,00

-

128,40

f.1A.TQ GroSSO

-

130,80

128,40

124,80

MINAS GERAIS

-

130,20

129,00

128,40

-

132,00

130,80

130,20

-

-

=

125,40

ESPIRTIO SAN'IQ

corzs
pARAN1\
RIO DE JANEIro
RIO GRANCE

ro

SUL

SANTI\. CATARrnA.

SÃO PAUID

126,60

126,60

-

-

5

6

-

--

-

125,40

-

-

129,60

131,40

126,60

131,40

126,60

-

-

-

-

-

-

-

126,00

126,00

126,00

126,00

-

126,60

126,60

126,60

-

-

132,60

132,00

131,40

-

130,60

127,20

='lA

125,40

DISTRI'lU FEDERAL

128,40

BI\HIA

-

4

-

-

129,00

131,40

-

126,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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F E I

J

Ã O

GRUPO I - mÃO - ClASSE ProTIO

TJro 3
Cr$/6Ü kg
A

GRi\J.'{EL

.

Z(NAS

GEo-Ee'U'lOMICAS

UNlDAJ:lOS DA FEDERAÇÃ.O

(J;-nCA

ACRE

115,80

ESP!RI'IO SA'\I'IO

129,00

-

GOJN;

-

NATO GOCSSO

'UNAS CERAIS

pAF!'>lA

4

5

6

-

-

-

-

2

-

-

-

123,60

124,80

124,20

-

-

-

-

115,80

-

-

-

-

115,80

115,80

115,80

-

128,40

125,40

122,40

126,60

127,80

-

121,20

124,20

123,60

123,60

119,40

-

-

130,20

RIO DE JmEIR)

3

1

-

-

-

119,40

-

-

RIO GRANOO 00 SUL

-

122,40

121,80

121,20

118,20

5.Ill'\Th CATARINA

-

123,00

123,60

118,80

s."i\O PAUID

-

-

119,40

119,40·

119,40

119,40

119,40

-

ID'll)j~IA

115,80

-

-

-

-

DISTRI'IO EEDERl'IL

123,60

119,40

119,40

_IA

-

-

-

119,40

-

-

-

-

-

-

-

FEIJOO

GRUFO I - A"'<ÃO ...; CLASSE PREIO - "VARIEDADE UBERABrnHI\
TIJ'O 3

Cr$/60

A

kq

GMNEL

<'mAS

U'lIJ:lllDESOO-FF.DEPAÇÃO

(DJN;
f.ITNAS GERAIS

DI5TRI'IO FEDERI\L

m,CA

171,60

1

171,60

-

GEJ:)-~CAS

2

3

4

171,60

171,00

-

171,60

-

-

172,20

-
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ClASSE DE "Q)PES" :- vARIEDADE roxo
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~
GR!JPO I

(roXINHO EjOU roxKo)

TIro 3
00/60

kq

GMNE L

A

ZONAS

GED-ED:NOOCl\S

.

LNlDADES DA l"EDEfW;ÃO

roJk3
l>ITNi"S GEFAIS
DISTRI'ID FEDEAAL

úNICA

1

-

171,60

171,60

-

-

2

3

171,60

171,00

171,60

4

-

-

172,20

-

-

-

~

~
k9

Crl/40

~

CtnCA

45,20
MlIRO
GRUPOS l>OLE, Sa-lIOUFü, l>lIS'J'URA[.O

CIASSES

AMlIREI.D, BlWKI) E MESCI.J\OO
~
cr$/60 k9

A GRANEL

aces

GEO-~C1IS

UNIrlAI:ES DA FEDERAÇÃO

eNlCA

1

2

3

4

5

-

33,60

-

-

-

-

ESPIRI'lD SAl\flU

-

50,40

47,40

-

-

«nxs

-

47,40

45,00

42,00

-

37,80

ACRE

NA.'ID GroSSO

-

45,00

40,20

38,40

45,00

l>lINAS GERAIS

-

50,40

48,60

48,00

50,40

45,60

pAR!\NÂ

-

49,20

47,40

48,00

46,80

45,00

-

RIO DE JANEm0
RIO GRANDE

[X)

SUL

SAtvrA CA'I'ARINA

48,00

-

-

-

-

49,20

48,60

46,20

-

48,00

45,00

-

-

-

50,40

48,60

47,40

4'5,60

IDNrJ1NIA

35,40

-

-

47,40

-

-

DISTRI'ID FEDERAL

-

-

sso

PAlJID

"'lA2illAS
BAHIA

-

60,00

-

-

48,00

45,00

44,40

-

-

-

-
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RAIZ IE MNIDI<XA
cr$/IO~

~

ZCNAS
lNIDZ>JESDA~

ONICA

ACRE

113,00

ESP1RI'ID SAl\"ID

~50 ,00

1

2

-

-

-

GID-ro:NCMICAS
4

5

-

-

-

-

-

3

6

-

-

roIAs

-

140,00

138,00

140,00

130,00

-

i"lA.'IO GroSSO

-

135,00

120,00

130,00

125,00

-

152,00

148,00

149,00

152,00

152,00

139,00

150,00

155,00

145,00

-

-

-

-

MINAS GERAIS

pJ\Ri\N1i

155,00

RIO DE JANEIro

-

RIO GAANDE 00 SUL
Sh'frn. CATARrnA

-

-

-

-

150,00

152,00

139,00

-

164,00

164,00

152,00

-

155,00

160,00

150,00

145,00

-

-

~IA

.uo.oc

-

-

-

-

-

DISTRI'IO FEDERAL

130,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sJD

PAULO

-

lWIIA

138,00

~

~
GRlJPO MtDIA
CLASSES AMM\EIA, VERI:E, MAIlRC'X'i, PRETA E i"lISTA

TIro 3

cr$/60

kg

~

UNAS
UnDArES DA FEr:ERAÇJo.

(NrCA
59,40

sere

-

ESPIRI'IO Sl\N'lD

roIAs

70,80

RIO DE JANEIRO

MrnAS Q::RA!S

-

pJ\Ri\N1i

-

!'lAID GIDSSO

ruo GRANDE

IX)

SUL

SANrA CATAR!NA

SOO.PAUlD

-

1

4

2

3

-

-

-

-

75,00

71,40

75,00

67,80

-

-

-

75,00

66,00

75,00

70,80

-

75,60

76,20

75,00

74,40

75,60

74,40

-

75,60

75,00

74,40

75,00

75,60

74,40

-

-

-

-

-

IlCNli>1IA

63,00

DISTRI'IO FEDERAL

67,80

-

-

70,80

lWIIA

GED-ECXNOOCN3

-

-

-

-
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ClASSES BRANm, FM\RElD, \lEIWEUD E Q\STANHO
TIro

3

Cr$!60 kg
A GRANEL

7.CW>S

GEO-EXJJ:'ltMIc:PS

LNInADES Dl\. FEDERAÇ'fu

OOCA

1

2

3

4

5

-

-

33,60

-

-

-

E5P1Rrro 51\:.'<10

-

50,40

47,40

-

oork3

-

47,40

45,00

42,00

-

-

45,00

40,20

3.8,40

45,00

37,SO

~CRE

'MO GIDSSO

50,40

4S,60

48,00

50,40

45,60

49,20

47,40

"48,00

46,80

45,OQ

48,00

-

-

-

-

-

RIO GR/lNDE ro SUL

-

49,20

48,60

46,20

-

-

SlINTA CA.TARINA

-

48,00

45,00

-

-

sÃO PAUlO

50,40

48,60

47,40

45,60

R:<ID:lNIA

35,40

-

47,40

-

-

-

DI5TRI'ID FEDERAL

-

-

48,00

45,00

44,40

1-!INlIS (EPAIS

pl\Rl\NJ\
RIO DE .:rnNElro

Bi'HIA

DECRETO N9 76. 336

~

-

-

-

-

-

DE 24 DE SETEMBRO DE 1975

Fixa os preços mínimos básicos para financiamento ou Iaquiii'ção de seda
da safra de 1975-76, produziif;a nas Unída4es da Federação q~le men-

ciona.

o

Presidente da República,

usando das atribuiç-ões que lhe confere o artdgo Bf, item IH, da COnstituição, e de acordo com o disposto no Decreto-lei rP 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRE'l'A:

Art. 19 Fâce. assegurada à seda da safra. de 1975;76, produzida e/ou
comercializada nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerada, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal, a garantia de preços mínimos de que trata o Decreto-Iél nv 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único. O preçonúnimo único bási-co do casulo verde,"
para as Unidades da Federação mencionadas neste artigo, estabelecido em
função de tipos, é de ors 18,22 por 1 (um) quilo de casulo de 1lJ. com
teor líquido de seda de 145%, com tolerância de até 3% de casulos de-
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rcttuosos, .isto é, de 2l1-, duplos e refugos e deverá ser efetivamente pago
aos produtores ou ãs cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (TeM) e da
contrtbuíçâo ao Fundo de Assistência 00 Trabalhador Rural (FUNRURAL),

atendidas as especificações de classíftcaçâo constantes da Portaria nv 001,
de 28 de julho de 1975, da Divisão de Padronização e Classificação de
Produtos de Origem Animal - DIPAC, do Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA do Ministério da Agrt-

cultura, ou outras que vierem a ser fixadas, assim como as constantes de
instruções baixadas pela Comissão de Fânancíamento da Produção.
Art. 2Q O preço "mírsímo único de Crg 194;59 por um (1) quilo de fio
de seda, do tipo AA, 20~22 "denlers", aplicável às operações de aquisição
e financiamento, refere-se ao produto classificado de acordo com a Portaria citada no parágrafo único do artigo 19 deste Decreto.
Art. 30? As operações a que se refere o artigo 20? deste Decreto serão
realizadas com Os Jiandelros, desde que estes comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preço nunca inferior ao mínimo
para o casulo verde estabelecido neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 40? As despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus beneficiários, bem como da sistemática adotada nas operações da espécie, poderão ser efetuadas com os recursos destinados à exe.cução da Política de Preços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de Financiamento da. Produção e. coordenação desta atividade.
Art. 59 Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada
à rever, quando necessário, os preços mínimos constantes deste Decreto,
referentes à safra de 1975-76, bem como a zona geo-econômica previamente
determinada, podendo, inclusive, alterar o número de zonas, tudo mediante
aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Art. -69 A Oomíssâo de Financiamento da Produção baixará as demais
instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1975; 1540? da Independência e 879 da
RepúbEca.
ERNEsTo GEISEL

Alysson Paulm:eUi

DECRETO Nl? 716.331'1 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1975

Fixa os preços minimos básicos para financiamento ou aquisição de ma~
mona em baga da safra de 1975-76, produzida em todo o rerraõrto
Nacional.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da constítuíçâo, e de acordo com o disposto no Decreto-lei nv 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:

Art. lO? Fica assegurada à mamona em baga da safra de 1975-76,
produzida e/ou comercializada em todo o Território Nacional, a garantia
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de preços mínimos de que trata o Decreto-lei no 79, de 19 de dezembro
de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único.
Os preços mínimos para o produto, estabelecidos
em função de tipos e classes, segundo as zonas geo-econômicas em que é
produzido, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores
ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive
do Imposto de Circulação de Mercadorêas (ICM) e da contribuição ao
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as
especificações de classificação oficial vigente ou outras que vierem a ser
fixadas, conforme as disposições do artigo 29 deste Decreto, assim como
as constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financiamento da
Produção.
Art. 29 Os preços mínimos constantes da tabela anexa a este Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se ao
produto do tipo 3 (três), classes P e 2l)., de acordo com as especificações
constantes do Decreto n» 8.982, de 12 de março de 1942.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais
tipos e classes não específícados neste artigo serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art.. 39 As operações a que se refere o artigo 2Q deste Decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
parágrafo único. Para extensão a terceiros das operações em questão,
será necessário que esses comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos
neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 4Q As despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus beneficiários, bem como da sistemática adotada nas operações
da espécie, poderão ser efetuadas com os recursos destinados à execução
da Política de Preços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de Financiamento da Produção a coordenação desta atividade.
Art. 59 Fica a Comissão de Fínanciamento da Produção autorizada
a rever, quando necessário, os preços mínimos constantes da tabela anexa,
referentes à safra de 1975-76, bem como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive, alterar o número de tais zonas
tudo mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento _ .. .
CONAB.

Art. 69 A Comissão de Financiamento da Produção baixará as demais
instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 7Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli
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!·1A.\KNA EM Bi"IG'\.

ClASSES la. e Za. - 'TIPO 3

Cr$/60 kg
A

GR1\NEL

ZOO"AS GEO--Em~CNIC1'.S
lNID"IDES DA FEDERAÇÃO

(NICA

1

2

J

72,60

-

-

-

-

74,40

72,60

70,80

CElIR1\

-

72,60

70,80

-

(DIJIs

65,60

-

-

-

-

AUflJAS
B!\HIA

MAID GroSSO

MI\RI\NHiiD

-

70,80

69,00

72,60

-

69,00

-

72,00

72,60

-

-

pAR1\N1\

-

70,80

69,00

-

:PE1WIMBUOJ

-

70,aO

72,60

70,20

pINJ!

72,60

lUO GRANDE DO NOmE

72,60

-

-

-

MIN1lS GERAIS
pARAtIlA

-

72,60

69,00

SERGIPE

72,60

IEWS UNIDADES

58,20

-

-

sÃO PAULO

DECRETO NQ 76.338 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

-

1975

Fixa OS preços minimoe básicos para titumciamento ou aquisição de rami
da safra de 1975-76, produzido nas Unidades da Federação que men-

ciona.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artíg 81, item III, da Constituição, e de acordo com o disposto no Decreto-lei nc 79, de 19 de dezembro de 1966,
DECRETA:

Art. te Fica assegurada ao ramí da safra de 1975-76, produzido e/ou
comercializado nos Estados da Bahia e do Paraná, a garantia de preços
mínimos de que trata o Decreto-lei nv 79, de 19 de dezembro de 1966.
Parágrafo único. Os preços mínimos para o produto, estabelecido em
função dos tipos, segundo as zonas geo-econômicas em que é produzido,
são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às
cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as especificações de classificação oficia} vigente ou outras que vierem a ser fixadas,
conforme as disposições do artigo 29 deste Decreto, assim como as constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
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Art. 29 Os preços mínimos constantes da tabela anexa a este Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se
ao ramí bruto do tipo 4 e ao amaciado do tipo 2, ambos classe "B", de
acordo com as espec'fícações constantes da Portaria nc 568, de 6 de dezembro de 1974, do Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais tipos
e, classes não espec'ftcados neste artigo serão estabelecidos em instruções a
serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 39 As operações a que se refere o artigo 29 deste Decreto serão
realizadas de preferência Com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a terceiros das operações em questão
será necessário que esses comprovem ter pago, aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos Iíquídos estabelecidos neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento
da Produção.
Art. 49 As despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus beneficiários, bem como da sistemática adotada nas operações
da espécie, poderàc ser efetuadas com os recursos destinados à execução
da Política de Preços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de Financiamento da produção a coordenação desta ativídade.
Art. 59 Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada
a rever, quando necessário, os preços mínimos constantes da tabela anexa,
referentes à safra de 1975-7'6, bem como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive, alterar o número de tais zonas,
tudo mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - "
CONAB.

Art. 69 A Comissão de Financiamento da Produção baixará as demais
instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1975; 154° da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Alysson Püulimelli

FIBRA A1>ll\.CIADA, PRlliSADA
TIPO 2 - C!.ASSE B

Cr$/l kq

ZO'iAS GEo-~'1IC1IS

rnlDADES DA FECERAÇN:l

(NlCA
BAlm\

PAPA'lÂ

3,16

-

1

3,16

2

3,02
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llA'"
FIBRA BRUI'A, SECA E SOLTA
TTI'O 4 - CLi\5SE B

Cr$/l·kg

I
BAHIA

2,06

II

PARmÁ

DECRETO N? 76.339 -

DE

24

2,06

1,94

DE SETEMBRO

DE

1975

Fixa 08 preços mínimos básicos para financiamento ou aquisição de cera
de carnaúba da safra de 1975-76, produzida nas Unidades da Federação
qUe menciona.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e de acordo com o disposto no Decreto-lei n? 79, de 19 de dezembro
de 1966,
DECRErA:

Art. 19 . Fica assegurada à cera de carnaúba "de origem", da safra
1975-76, produzida e/ou comercializada nos Estados de Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão. Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, a garantia de preços mínimos de que trata o Decreto-lei nv 79, de 19
de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único.
Os preços mínimos para o produto, estabelecidos
em função dos tipos, segundo as zonas geo-econômícas em que é produzido, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores, ou
às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do
Imposto de Circulação de Mercadorias CICM) e da Contribuição ao Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as especificações de classificação oficial vigente ou outras que vierem a ser fixadas,
conforme as disposições do artigo 2º deste Decreto, assim como as constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 21? Os preços mínimos constantes da tabela anexa a este Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se ao
produto do tipo 4 (quatro), de acordo com as especificações constantes
da Resolução n» 57, de 9 de março de 1970, do Conselho Nacional do Comércio Exterior - CONCEX.
Parágrafo único.
Os níveis de preços correspondentes aos demais
tipos de cera de carnaúba não citados neste artigo e aos tipos "A" e "B"
do pó cerífero mencionados na Portaria nc 240, de 2 de maio de 1975 do
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Ministério da Agricultura, serão estabelecidos em instruções e. serem baixa.das pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 39 As operações a que se refere o artigo 29 deste Decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a terceiros das operações em questão
será necessário que esses comprovem ter pago, aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos minimos estabelecidos
neste Decreto e. nas Instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 49 As despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus beneficiários, bem como da sistemática adotada nas operações da espécie, poderão ser efetuadas COm os recursos destinados à execução da Política de Preços Minimos, ficando a cargo da Comissão de Financiamento da Produção a coordenação desta atividade.
Art. 59 Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada
a rever, quando necessário, os preços mínimos constantes da tabela anexa,
referentes à safra de 1975-76, bem como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive, alterar o número de tais zonas,
tudo mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - ..
CQNAB.

Art. 69 A Comissão de Financiamento da Produção baixará as demais
instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli

CERA

DE Ci\RNAÚBA
TIPO 4

Cr$/lS

L'~lIDADES

ZONAS

DA

FEDERAÇÃO

kq

GRAl~EL

A

GEO-ECONOBICAS

úNICA

1

2

3

ALAGOAS

187,20

-

-

-

Bli.HIA

188,55

-

-

-

CEAR/-\

-

192,75

188,55

-

-

187,20

-

-

187,20

-

-

188,55

Pi'.Rl\lBA
PEENA!illUCO

-

Pli\Ul

-

190,80

189,00

RIO GRi\NDE DO NORTE

-

189,00

187,20

SE:RGIPE

-

-

~·ll\llJ'lNIli'\O

187,20

-

-

187,20

-
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DECRETO NO? 76.340 -

DE

24

DE

SETEMBRo

DE

1975

Fixa 08 preços mínimos básicOS para financtamento ou aquisição de juta e
maioa da safra de 1975-76, produzidas nas Unidades da Federação que

menciona.
o Presidente da República,
usando das atrãbuíções que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e de acordo com o disposto no Decreto-lei nv 79, de 19 de dezembro
de 1966.
DECRETA:

Art. 19 Fica assegurada à juta e à malva da safra de 197õ~76, produzidas e/ou comercializadas nos Estados do Amazonas e Pará, a garantia de
preços mínimos de que trata o Decreto-lei nv 79, de 19 de dezembro de 1966,
atendidas as condições deste Decreto.

Parágrafo único. Os preços mínimos para. os produtos, estabelecidos
em função dos tipos, segundo as zonas geo-econômicas em que são produzidos, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às
cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias nCM) e da contribuição ao Fundo
de Assistência 0.0 Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as especificações de classificação oficial vigente ou outras que vierem a ser fixadas,
conforme as disposições do artigo 2Q deste Decreto, assim como as constantes de instruç-ões baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 29 Os preços mínimos constantes da tabela anexa a este Decreto,
aplicáveis às operações de aquístçâo e financiamento, referem-se ao produto
do tipo 5 (cinco) de acordo com as especificações constantes dos Decretos
ncs 6.825, de 07 de fevereiro de 1941; 7.137, de 08 de maio de 1941; e 92, de
30 de outubro de 1961.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais tipos
não especificados neste artigo, serão estabelectdcs em instruções a serem
baixadas pela Comissão de Pínancíamento da Produção.
Art. 39 Ai5 operações a que se refere o artigo 29 deste Decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcíorsal, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a terceiros das operações em Questão
será necessário que estes comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos
neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento de. Produção.
Art. 49 Ai5 despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus beneficiários, bem como da sístemábica adotada nas operações da espécie, poderão ser efetuadas com os recursos destinados à execução da Política de Preços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de Financíamento da Produção a coordenação desta atividade.
Art. 5Q Fica a Comissão de Financiamento da Produç-ão autorizada a
rever, quando necessário, os preços mínimos constantes da tabela anexa,
referentes à safra de 1975-76, bem como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive, alterar o número de tais zonas,
tudo mediante aprovação pelo Conselho Nacional de AbastecimentoCONAB.

Parágrafo único. A Comissão de Financiamento da
torizada a estender as operações de que trata o artigo
fibra seca e enfardada e aos berreficiadores de juta
aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento Art. 69 A Comissão de Financiamento da Produção
instruções necessárias à execução deste Decreto.

Produção fica au29 deste Decreto à
e malva, mediante
CONAB.
baixará as demais
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Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 24 de setembro de 1975; 15411 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Pau'lineni
JUTA E MALVA
FIBRA SECA E SOLTA NA ZONA DE PRODUÇÃO
TIPO 5

Cr$/l kq

ZONAS GEO-ECONOMICAS

UNIDADES DA
FEDERAÇÃO

2

1

3

AHAZONAS

3,27

3,13

-

PARÁ

3,27

3,27

3,13

DECRETO N9 76.341 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1975

:Fixa os preços mínimos básicos para financiamento ou aquzeiçãc de sementes certificadas e fiscalizadas da safra de 1975-76, pToduzili,as em
o Território N acíotuü,

tcao

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo, 81, item IH da Constituição e de acordo com o disposto no Decreto-lei nc 79, de 19 de dezembro
de 1966,
DECRE1lA:

Art. 19 Fica assegurada às sementes certificadas e fiscalizadas da safra

de 1975-76, produz-idas e/ou comercializadas em todo o Território Nacional,
a garantia de preços mínimos de que trata o Decreto-lei nf) 79, de 19 de
dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único. Os preços mínimos para o produto são únicos e aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou cooperatrvas de
produtores devidamente registrados no Ministério da Agricultura e credenciados, anualmente, pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo,
ou pelas Comissões Estaduais de Sementes e Mudas, livres de quaisquer
deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercador.ías nCM) e da
corrtríbuíção ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL),
atendidas as especificações de classificação oficial vigente ou outras que
v-ierem a ser fixadas, conforme as disposições do artigo 29 deste Decreto,
assim como as constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financíamento da Produção.
Art. 29 Os preços mínimos constantes da tabela anexa a este Decreto,
aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se ao produto que atenda aos padrões mínimos de sementes certtítcadas estabelecidos
pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo ou de sementes ítscalízadae estabelecidos pelas Comissões Estaduais de Sementes e Mudas
dos demais Estados, de acordo com a conceituação da Portaria n? 352, de
03-09-74, do Ministério da Agricultura.
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Art. 31( As operações a que se refere o artigo 29 deste Decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a terceiros, das operações em questão,
será necessário que esses comprovem ser registrados no Ministério da
Agricultura, bem como ter pago, aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos estabelecidos neste Decreto
e nas instruções da Comissão de Financiamento da produção.
Art. 49 A13 despesas decorrentes da divulgação dos preços ora fixados
entre os seus berrefícíáréos, bem como da sistemática adotada nas operações
da espécie, poderão ser efetuadas com os recursos destinados à execução
da Política de Preços Mínimos, ficando a cargo da Comissão de Financiamento da Produção a coordenação desta atividade.
Art. 5Q Caberá à Comissão de Financiamento da Produção, após verificação "in loco" dos graus de controle e fiscalização de sementes existentes, em termos quantitativos e qualitativos, proceder à ir~~dicação das. Unidades da Federação cujas produções de sementes receberao a garantia de
preços nDÍllimos.
Art. 6Q Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a
rever, quando necessário, os preços mínimos constantes da tabela anexa,
referentes à safra de 1975~76, bem como a zona geo-ecorsômíoa previamente
determinada, podendo, inclusive, alterar o número de zonas, tudo mediante
aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Art. 7Q A Comissão de Financiamento da Produç-ão baixará as demais
instruções necessá-rias à execução deste Decreto.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson PaulineUi
PRECOS ~,11NHI0S

ÚNICOS

TODO O TERRIT6RIO NACIONAL
SE~illNTES

CERTIFICADAS E FISCALIZADAS
EnBALADAS
Cr$!1

P R

o

D U

'r

O

kg

s

PREÇOS

M1ENDOH1 TATU

3,50

Ai-tENDOUl 'l'l\'l'U!

4,20

ARROZ

2,24

FEIJll:o

~·1ULA'l'INHO

4,67

FEIJÃO (QUAISQUER OUTRAS VARIEDADES)

4,34

err.ao VARIEDADE

1,68

HILllO nlBRIDO

2,10

SOJA

1,95
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DECRETO N9

76.342 DE 26 DE
SETEMBRO DE 1975

Estabelece normas complementares de
aplicação dos recursos do PIS e do
PASEP.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81 item 111, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 19 da Lei
Complementar nc 19, de 25 de junho
de 1974,
DECRETA:

E' acrescentado, ao artigo
29 do Decreto nc 74.333, de 30 de julho de 1974, o seguinte inciso:
"VII - Operações no mercado
de capitais."
Art. 19

Art. 29 As operações no mercado
de capitais, de que trata o artigo
anterior, serão feitas diretamente pelo
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico - BNDE e basear-se-ão
em critérios eminentemente técnicos,
aplicando-se, no que couber, a regulamentação pertinente aos fundos mútuos de investimento.
Art. 39 Permanecem inalteradas
todas as demais disposições do Decreto 09 74.333, de 30 de julho de 1974.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1975;
1549 da Independência e 87i? da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no «Diário Oficial» até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume,
II - Às retificações e reproduções pnblicadas durante o
trimestre, qnando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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DEORETO :NQ 72.14:4 ABRIL DE 1973

DE

26

DE

Altera o artigo 2'" do Decreto numero 45.954, de 30 de abril de 1959,
que cria o Parque Nacional de Uba[ara, no Estado do Ceará.
I <Publicado no Diârio Oficuü
de

27 de aorrl de 1973)
Retificação

Na página 4.175. 4" coluna, no artigo 29,
Onde se lê:
... Decreto número 54.95'4, de 30
da abrü de ;1900. . ..

Leia-se:
· ..Decreto número 45.954, de 30
da abril de 1959 .•.

~2. '529 JULHO DE 1,973

DECRJETO N9

Redistribui cargos com os respectivos
ocupantes, e dá outras providencias.
l(rPublicado no Diário O jicial de
26 de julho de 1973)
Retijicação

Na página 7.331, 2'.1 coluna no artigo 2'1,
Onde se lê:
. .. Decreto nc "1tl.r289, de 8 de fevereiro de 1973. . ..
Leia-se:
... Decreto no 7'1:.389, de 8 de fevereiro de 1973. . ..
DECRETO NQ 72.708 AGOSTO DE

iDElQRJErO N" "[.2.147

DE

26 de

ABRI!L DE 19'7\3'

Dispõe sobre enquadramento de servidores do Ministério da Saúde, e
dá outras providências.
<Publicado no Diário Oficial de
:27 de aorfl de 1973)

Retificação
Na página 4.178, 1')0 coluna, no artigo 111,
Onde se lê:

· .. 'tarcela numérica anexa ao Decreto no 6'5.794 ,de 29 de dezembro
de 1969 . . . .

DE 25 de

DE

28

DE

1MB

Retijica Decretos que aprovaram o
enquadramento do pessoal amparado pelas Leis números 3.967. de 5
de outubro de 1961, e 4.069, de 11
de junho de 1962. e o de número
70.291, de 1'5 de março de 1972,
bem assim a jusão das Partes Permanente e Especial do Quadro de
Pessoal do Instituto de Preoiâénctá
e Assistência dos Serouiores do Estado, e dá outras providências.

(Publicado no Diário O tícuü de 29 de
agosto de l'fJ73 e repuolicado no de
31 de agosto de 1973).
Retificação

No artigo 1ÇI,
Onde se lê;

Leia-se:
· .. tabela numérica anexa ao Decreto n« 65.974, de 29 de dezembro

. .. Decretos números 62.039, de 3
de janeiro de 1968; 66.00'8, de 30 de

de W69 . . . .

dezembro de 1969. . ..
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Leia-se:
. .. Decretos números 62.039', de 3
de janeiro de-1968; 66.00.2, de 30 de
dezembro de ·1969-. . ..

Leia-se:

Decreto nv 64.133, de 25 de revereiTO de 1969, .. ,

DECRETO NI' 75.173 DECRETO N9 72.814 -

DE

SETKMJ3Rü DE 19'13

Cancela autorização

Revoga a cessão constante do artigo)
1'9 do Decreto -ns 64.133, de 2·5 de
fevereiro de 1969, na parte referente ao Ginásio Agrícola de Caetité
e dá outras proVidências.
(Publicado no Diário Oficial de 24
de setembro de 1973).
Retificações

Na

página

9.569,

31).

coluna,

na

Ementa
Onde se lê:
... Decreto n- 64.122, de 25 de fevereiro de 1969,

DECRETO

NQ

75.892 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1974

21 DE

para funciona-

mento no Brasil da Assurances Générales de France IART.
(Publicado no Diário Oficial de 2
de janeiro de 1975).
Retificação

Na página nv 2, 2l1- coluna, no artigo 10;.,
Onde se lê:
... Decreto no 5.377, de 26 de novembro de 1904, ...
r.cta-sc.
. .. D-ecreto nc 9.588, de 22 de maio
de 1912, ...
DE

24

DE

JUNHO

DE

1975

Díspóe sopre a transposição e transformação de cargos para _as Categorias Funcwnazs dos Grupos: Artesanato _. ART-700, Serviços AuXiliares - SA-800
Outras Atividades de Nível ,superior - NS-900, Outras Atividades de Nivei
Mé,lio - NM-1000, Serviços Jurímcos - SJ-llOO, e serviços de Transporte
Oficuü e Portaria - TP-1200, cio Quadro Permanente do Ministério do Exército, e dá outras prcoiâéncias,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere (J artigo 81, itens III e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99 da Lei nc 5,645, de 10 de dezembro
de 1970, e o que consta do Processo DASP no 2.816, de 1975,
DECRETA:

Art . 19, São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para 3S
Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artüice de
Mecânica, Artifice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria, Artífice de Munição e Pirotecnia, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar
de Artifice, do Grupo Artesanato; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo
Serviços Auxiliares; Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Odontólogo, Meteorologista, Engenheiro, Arquiteto, Quimico, Técnico de Administração, Contador, Técnico em Assuntos Culturais, Assistente Social, Técnico em Comunicação Social e
Bibliotecário, do Grupo outras Atividades de Nível Superior; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Serviços Complementares, Técnico
de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Atividades
Agropecuárias, Auxiliar de Meteorclcgta, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista, Técnico em Cartografia, 'I'ecncloglsta, Metrologtsta, Agente de Telecomunicações e Eletrícídade, Agente de Cínefotografia e Microfilmagem, Identificador Datiloscópico, Agente de 'I'ransporte Maritimo e Fluvial, Técnico de
Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo Outras
Atividades de Nível Médio; Assistente Jurídico, do Grupo Serviços Jurídicos; Motorista Oficial e Agente de Portaria, cio <?r~p? ,Serviços 4e 'Transporte Oficial, e
Portaria, do Quadro Permanente do M~msterlO do Exercito, os cargos cujos
ocupantes se habí'dtaram no processo seletivo d~ que tratam os decretos de estr~
turação dos referidos Grupos, com as alterações posteriores, conforme relação
nominal constante do Anexo II deste Decreto.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

707

Are. 29. Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar do Mtnístérto do Exército, na forma do disposto no
parágrafo único do artigo 14 da Lei uc 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 39 . Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal, do Ministério
do Exército, os cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art. 49. O órgão de pessoal apcstllará os titulas dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para cs que não os possuírem.
Art. 59. A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento :iOS funcionários incluídos no novo Plano de Classificacão de
Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes ao
regime de tempo. integral e dedtcaçãc exclusiva e ao serviço extraordinário a
este vinculado, das diárias instituídas pela Lei nc 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções, das diferenças mensais asseguradas pelo artigo 103
do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967, e pelo Decreto-lei nc 673, de
7 de julho de 1969, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham
sendo percebidas pelos referidos funcicnários a qualquer título e sob qualquer
forma, ressalvados apenas o salarío-fanrílía e a gratificação adicional por tempo
de serviço.
â
1'? Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de :9 de ncvembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas' as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retrtbuições de que trata este artigo, porventura percebidas pelo
funcionário, desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 2'.'. A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber as gratificações
e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei nc 1.341, de 22 de agosto
de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 69.

Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela

a que poderiam, originariamente, concorrer, são mantidos no Quadro de Pessoal

do Ministério do Exército, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 79. Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo rr, vigoram a partir de 19 de
novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios
do Minlstéríc do Exército.
Art. 89. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 24 de junho de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Sylvío Frota
João Paulo elos Reis vezzoso

O anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de 2 de
julho de 1975 (Suplemento).

JUNHO DE 197'5

· .. funcionarão Comissões de Seleção
Especial (CSE),

Aprova o Plano Geral de Convocação
para o Serviço Militar Inicial nas
Forças Armadas em 1976.

Leia-se:
· .. funcionarão Comissões de Seleção
Especiais (CSE) , ...

DECRETO NÇ 75.901 -

DE

24

DE

(Publicado no Diário Oficial de 26
de junho de 1975).
Retificação

Na página 7.642, 41). coluna,
Onde se lê;

Na página 7.643, 3" coluna,
Onde se lê:
· .. sejam recrutados na P RM cabendo à 11" RM o recrutamento do
restante.
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· .. Anadínõeau,

Leia-se:
· .. sejam recrutados na 5" RM, cabendo à 11lJ. RM o recrutamento do
restante,
Na págtna 7.U44, 2" coluna,
Onde se lê:
Minas Gerais

..............
Leia-se:
..............

Minas Gerais

· .. Anadíndena,
Na mesma página, 2lJ. coluna,
Onde se lê;
· . iiés'~;nõ . ii;tatística Geral

... Gexambu,

Leia-se:

Leia-se:

· . iiés'~;';~ . Es'tatístíco Geral

Minas Gerais

Na mesma página, 41). coluna,
Onde se lê;

... Caxambu,

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

A seguir,
Onde se lê:

(ilegível CSM Leia-se;

Paraná

9' CSM -

..............
· .. Antonina
· .. Palmas

(MA),

RS

•••

(ER) ,

RS

Na página 7.646, 1lJ. coluna,
Onde se lê:
Território da 61! EM 17fj. CSM - BA

Paraná

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

· .. Antonina (MEA) ,
· .. Palmas (EA), ...
Na mesma página, 3lJ. coluna,
Onde se lê:

Escola de Medicina e Saúde (ilegível) da Universidade Católica da
Bahia - Salvador.
Leia-se:
· .. Escola de Medicina e Saúde PÚblica da Universidade Católica da
Bahia - Salvador.

Rio Grande do Sul

... Iraf, ...

·. .. . . .. . .. . . .

· .. Suparendi,
Leia-se:
Rio Grande do Sul

'"

Iraí, '"

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

· " Tuparendi,
Na página 7.645, lI! coluna,
Onde se lê:
Minas Gerais

DECRETO NÇ 75.908 -

DE 25 DE

JUNHO DE 1975

Declara de uiz1idade pública, para
fins de desapropriação, uma área
de terreno urbano, com benfeitorias, situada no Bairro da Bela
Vista, capital, Estado de São Paulo,
destinada à instalação de uma central telefônica interurbana, pela
'I'etecomumicaçêee de São Paulo S.A.
- TELE8P .

(Publicado no Diário Oficial de
26 de junho "de 1975)
Retificação

Na página 7.649, 1'!- coluna, no artigo 2",

ATOS DO PODER EXECUTIVO

709

Leia-se:

Onde se lê:
· .. - Faz limite com a propriedade
de Rosa Rachel Vicente de Azevedo
Almeida Nogueira ...
... -Composto de 2 segmentos (IJ;
que fazem limite com propriedade de Nury Abblud ou sucessores
19 Segmento (IV) ...
JE)

Leia-se:
· .. - Faz limite com a propriedade
de Rosa RacheI Vicente de Azevedo
Almeida Nogueira .Iunqueira ...
· .. -

Composto de 2 segmentos (IJ;
que fazem limite com propriedade de Nury Abbud ou sucessores.
1~ Segmento (IJ) ...
JE)

DEGR'ETO N° 75.909
JUNHO DE 1975

DE

25 DE

Autoriza a cessão, sob o reaomeÓae
aforamento, do terreno que menciona, situado na Cidade e Estaao
do Rio de Janeiro.

(Publicado no Diário Oficial ce
26 de junho de 1975)
Retificação

Na página 7.649, 2<\' coluna,
Onde se lê:
Brasília, 23 de junho de 1975; ...
Leia-se:
Brasília, 25 de junho de 1975; ...

4) .. p~~~t~,~dó . 'c'o'~peráç~' . ~;~ntiial,
autorizada, a outra instituição, com
prejuízo do serviço;
Na página 7.770, 3<\' coluna, no
? do artigo 21 do Regulamento,
Onde se lê:
. .. feita à OM em que se encontra o militar, ...
Leia-se:
. .. feita à OM em que se encontrava a militar, ...

DECRETO N.O 75.916
DE 30 DE
JU1lliO DE 1975
Autoriza o funcionamento da rocuiaa.
de de Ciências Contábeis e de Admi...
nistração de Pato Branco, mantida
pela Fundação Faculdade de CÜ3n_
cias Contábeis e de Administração
de Pato Branco, com sede na Cidade
de Pato Branco, Estado do Paraná.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constdtulção,
de acordo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo n." 207.175-75
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

DECRETO

75.910 DE 1975

N9

DE

26

DE

JUNHO

Aprova o Regulamento de Movimentação do Pessoal Militar do Bxército (R-50).

(Publicado no Diário Oficial c1e
27 de junho de 1975)
Retificação

Na página 7. 769, 3~ coluna, no artigo 7'1 do Regimento,
Onde se lê:

.

.

4).. p~·~~t~;;ci~ ·~~~p~r~çã~· ~~~r;tiial,
prejuíbo do serviço; instalação, com
prejuízo do serviço;

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências COntábeis e de Administração de Pato
Branco, com os cursos de Ciências
Contábeis e de Administração, mantida pela Fundação Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração
de Pato Branco, com sede na Cidade
de Pa to Branco, Estado do Paraná.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de S:.Ia publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N." 75.917 -

DE

30

DE

JUNHO DE 1975

842, de 9 de setembro de 1969, conterconsta do Processo n.e GM/BSB
000.304-75 do Ministério da Educação
e Cultura,

IrH;

Autoriza o funcionamento da Faculd'2~
àe de Ciénczas Humanas de Francisco eeurõo. mantida pela FUndação Faculdade de cíenoae Humanas de Franctsco Bettrão, com sece
na CUiaM de Francieco Beltrão.
Estado do parana.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-Ieí número
842, de 9 de setembro de 1969, confor-

me consta do Processo n,» 207.176-75

do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. L" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Hu-

manas de Francisco Beltrão, com OS
cursos de Economia Doméstica, licen-

ciatura plena e de Estudos Sociais. li.,
cenciatura de 1.0 grau, mantida pela
Fundação Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão, com sede
na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Estudos Sociais,
licenciatura de 1.0 grau, e de Ciências,
com habilitação em Matemática, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí, mantida pela Fun.,
dação Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Paranavaí, com sede na
Cidade de Paranavaí, Estado do Paraná.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

LJECRETO N.o 75.919
JUNHO DE 1975

DE 30 DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Química, de Filosofia, de Hístoría,
de Letras e de Peâaqaqui, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de na-ma, mantida pela Fundação
de Ensino Superior de ttaama, com
sede na Cidade de ttoama, Estado
de Minas Gerais,

Ney Braga

O Presidente da República,
DECRETO N.O 75.918
JUNHO DE 1975

DE

30 DE

AutOriza o funcionamento dos cursos
de Estudos Sociais e de Ciências da
Faculade de Filosofia, Ciências e Letras de pcranaxaã, mantida pela
Fundação Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de rcranaou, com
sede na Cidade de Paranavaí, Estado do Paraná.

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lIl, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto.lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federa! de Educação n.v 750-75, conforme consta dos Processos n.ss 7.175~
74-CFE e 242.488-72 do Ministério da

Educação e Cultura,
DECRETA:

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Quimica, de Filosofia,
de História, de Letras, licenciatura
plena, habílitacões em Português-Inglês e Português-Francês, e de Pedagogia, licenciatura plena, habilitações
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em Administração Escolar, em Orientação Educacional, em Inspeção Escolar e em Supervisão Escolar, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de rtaüna, mantida pela Fundação de
Ensino Superior de rtaüna, com sede
na Cidade de Itaúna, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braoa
DECRETO N." 75.920
JUNHO DE 1975

DE

30

DE

Autoriza o funcionamento da Escola
Superior de Ciências Contábeis e
Administrativas, mantida pela Fundação Educacional de Cricucma, com
sede na Cidade de Criciúma, Estado
de Santa Catarina.

o

Presidente da República,

usando das atribuiç:ões que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
HJ68, alterado pelo Decreto-Ieí número
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta da Processo n.s 228.048-75,
do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. L" Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior de Ciências
Contábeis e Administrativas, com os
cursos de Ciências Contábeis e Admí.,
nístratívas, habilitações em Administração Pública e Administração Hospitalar, mantida pela Fundação Educacional de ortctúma. com sede na
Cidade de Críciúma, Estado de Santa
Catarina.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Bmüa

DECRETO N." 75.921
JUlffiO DE

DE

1975

30

DE

A utoriza o funcionamento do curso de
Zootecnia da Faculdade de zootecnia de Uberaoa, mantida pela FUndação Educacional Para o Desenootvtmento das Ciências Agrárias, com
sede na Cidade de Uberaba, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atrfbuíções que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
número 5.540, de 28 de novembro de
19B8, alterado pelo Decretc.leí número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n." 1.608-75, conforme consta dos Processos números
8.834-74-CFE e 23? 004-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de zootecnia da Faculdade de zootecnia de Uberaba,
mantida pela Fundação Educacional
Para o Desenvolvimento das Ciências
Agrárias, com sede na Cidade d-e Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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ADMISSAiO TEMPORARIA DE BENS

_

Regulamentação

(Decreto

n':'

76.055, de 30 de julho de 1975).
ALCOOL ANlDRO CARBURANTE .-

Produção e comercialização (Decreto ns 75.966, de 11 de julho de
1975).

APOSENTADORIA -

Tempo reci-

proco (Decreto ne 76.326, de 23 de
setembro de 1975).
AVIAÇAO

CIVIL -

Determinação

da observância das Convenções de
Aviação Civil Internacional

{D'e-

ereto nv 76.325, de 23 de setembro
de 1975).

B
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVlIv1ENTO Alteração do estatuto (Decreto nv 75.953, de 8 de
julho de 1975).

C
CENTRAL DE MEDICAMENTOS

Estrutura básica (Decreto número 75.985, de 17 de julho de 1975).

CENTROS SOCIAIS URBANOS

Programa

Nacional (Decreto

UI'

75.922, de 1 de julho de 1975).
COMISSÃO COORDENADORA DA
CRIAÇÃO DO CAVALO NACIO-

NAL -

Transferência (Decreto ns

76.241, de 11 de setembro de 1975).

VI

COMUNICAÇÕES - Empresa DivuIgadora Novo Nordeste - Arapiraca (Decreto ns 76.328, de 23 de
setembro de 1975).
- Fundação Rádio Mauá - Roraima (Decreto n- 76. '238, de 10 de
setembro de 1975).
- Rádio Capixaba Vitória (Decreto ns 75.956, de 9 de julho de
1975) .
- Rádio Club Paranaense - Curitiba (Decreto nv 76.237, de 10 de
setembro de 1975).
- Rádio Nacional Anulação de
outorgas (Decreto nv 75.297, de 18
de setembro de 1975).
- Rádio Planalto Brasília (Decreto nv 76.330', de 24 de setembro de 1975).
- Rádio Sociedade Mantiqueira
Cruzeiro (Decreto nv 76.251, de 12
de setembro de 1975).
- Rádio Tamoio - Fortaleza (Decreto ns 75.971, de 15 de julho
de 1975).
- Sompur Manaus (Decreto n~
76.239, de 10 de setembro de 1975).
- TV Tocantins - Anápolis (Decreto ns 76.099, de 8 de agosto de
1975) .

CONFISCO DE BENS - Central de
Imóveis e Construções (Decreto
n« 76.277, de 16 de setembro de
1975) .
- Fábric;a Tecidos Carioba (Decreto ns 76.279, de 16 de setembro
de 1975).
- Nicolau Abdalla (Decreto número
76.278, de 16 de setembro de 1975).
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CRf:DITO ESPECIAL

Fundo

Nacional

de

-

MME

--

Desenvolvi-

EXECUTIVO

-

MF - Tribunal de Contas (Decreto nv 76.170, de 28 de agosto

de 1975).

-

mente (Decreto TI'? 76.091, de 7 de
agosto de 1975).

MI - Reforço de dotação (Decreto nv 76.226, de 10 de setembro
de 1975).

-

n' 76.057. de 31 de julho de 1975).
MA - Reforço de dotações (Deereto TI 76.115, de 13 de agosto
de 1975).

-

MA - Secretaria-Geral (Decreto
nv 76.245, de 11 de setembro de

MJ - Departamento de Imprensa
Nacional (Decreto ns 76.094, de 7
de agosto de 1975).
- MJ - Governo do Distrito Federal
(Decreto ns 76.189, de 2 de setembro de 1975).
- MJ - Inspetoria Geral de Finanças (Decreto nv 75.958, de 10 de

MA -

Reforço de dotações (Decreto nv 76.079. de 4 de agosto de
1975) .

-

-

1\I:IE Reforço de dotação (Deereto n: 76.227, de 10 de setem-

-

1Ii1E -

----, MJ - Justiça do Trabalho (Decreto nv 76.190, de 2 de setembro de 1975).
- MJ - Justiça do Trabalho (Daereto nv 76.233, de 10 de setem-

CRÉDITO

-

SUPLEMENTAR

MA

Reforço de dotação

(Decreto

-

julho de 1975).

1975) .

-

bro de 1975).

Reforço de dotações (Decreto TI'? 76.301, de 18 de setem-

bro de 1975).
- MEC - Reforço de dotações (Decreto nv 75.926, de 2 de julho de
1975) .
-:MEC - Reforço de dotação (Decreto nv 76.188, de 2 de setembro
de 1975).
- MEC - Reforço de dotações (Deereto TI'? 76.231, de 10 de setembro de 1975).
- MF - Encargos Gerais da UnHi-3
(Decreto nv 76.049, de 29 de julho de 1975).
- MP - Encargos Gerada da União
(Decreto n- 76.191, de 2 de setembro de 1975).
1

Encargos Gerais da União
(Decreto ns 76.229, de 10 de setembro de 1975).
- MF - Encargos Gerais da Unià3
(Decreto nv 76.232, de 10 de setembro de 1975).
-:i\I.IF Encargos Gerais da União
(Decreto nv 76.234, de 10 de 15e·
tembro de 1975).
- :MF - Encargos Gerais da união
(Decreto nv 76.308, de 19 de setembro de 1975).
- '.1VIF - Reforço de dotações (Decreto ns 76.093, de 7 de agosto de
-;MIl' -

1975).

.

-:MF - Secretaria Geral (Decreto
nv 75.960, de 10 de julho de 1975).

MJ - Justiça do Distrito Federal
(Decreto nv 76.198, de 3 de setembro de 1975).

-

bro de 1975).
MJ - Justiça Eleitoral (Decreto
nv 75.944. de 7 de julho de 1975).

-

MJ -

-

MJ - Justiça Federal de 1~ Instância (Decreto ns 75.973, re 17
julho de 1975).
MJ - Justiça Federal de 1'1- Instância (Decreto nv 76.302, de 18
de setembro de 1975).
MJ - Justiça Militar (Decreto. n°

-

Justiça Eleitoral (Decreto

ne 76.169, de 28 de agosto de 1975).

76.060, de 31 de julho de 1975).

-

MJ - Reforço de dotação (Decreto n: 76.228, de 10 de setembro

de 1975).

-

MJ - Supremo Tribunal Federal
(Decreto nv 76.300, de 18 de setembro de 1975).
- MJ - Tribunal Federal de Recursos (Decreto nv 76.199, de 3 de
setembro de 1975).
- MPAS - Reforço de dotação (Decreto nv 75.g57, de 10 de julho d~
-

1975) .
MP AS - Secretaria Geral (Decreto ns 76.000, de 23 de julho de
197~J .

-

MRE - Reforço de dotações (Deereto n- 76.059, de 31 de julho de

-

MIe - Reforço de dotações (Decreto nv 76.142, de 21 de agosto

1975) .

de 1975).
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-

MT - Reforço de dotação (Decreto nv 76.187, de 2 de setembro
de 1975).
- MT Reforço de dotações (Decreto nv 76.286, de 17 de sctcmbro de 1975).
- MT Secretaria Geral (Decreto
n'?75.925. de 2 de julho de 1975).
- MTb - Reforço de dotações (Decreto no 75.926, de 2 de julho de
1975) .
- MTb - Reforço de dotações (Deereto nv 75.957, de 10 de julho de
1975.
- Poder Legislativo Reforço de
dotações (Decreto ns 76.092, de 7
agosto de 1975).
- PR - Conselho de Segurança Nacional (Decreto nv 76.140, de 28
de .agosto de 1975).
PR - Escola Superior de Guerra
(Decreto ne 75.959, de 10 de julho
de 1975.
Estado-Maior das Forças
- PR Armadas Reforço de dotação
(Decreto nv 76.230, de 10 de setembro de 1975).
- PR Estado" Maior das Forças
Armadas (Decreto ns 76.242, de
11 de setembro de 1975).
- PR Forças Armadas (Decreto
nv 76.244, de 11 de setembro de
1975) .
- PR Gabinete da Vâce-Prest-.
dêncía (Decreto nv 76.095, de 7 de
agosto de 19"75).
- PR - Gabinete da Vice· Presidên ~
cía - Agência Nacional (Decreto
ns 76.127, de 14 de agosto de 1975j.
- PR - Secretaria de Planejamento (Decreto nv 75.943, de 7 de julho de 1975).
- PR - Secretaria de Planejamen .
to (Decreto nv 76.240, de 11 de
setembro de 1975).
- Secretaria do Planej amento (Decreto ne 76.243, de 11 de setembro
de 1975).
- PR - Secretaria de Planejamento
(Decreto nv 76.299, de 18 de setembro de 1975).
- PR - Serviço Nacional de Informações (Decreto ns 76 .197, de 3 de
setembro de 1975).
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA Estatuto (Decreto nc 76.077, de 4
de agosto de 1975).

D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
NACIONAL - Crédito suplementar (Decreto ne 76.094, de 7 de
agosto de 1975).
DIREITO AUTORAL - Conselho Nacional (Decreto nv 76.275, de 15 de
setembro de 1975).
DOAÇãO - Ver Município.

E
EMPR:é:STIMO
Bolívia (Decreto
nv 76.151, de 25 de agosto de 1975).
- Bolívia (Decreto nc 76.152, de 25
de agosto de 1975).
- Infraero (Decreto nv 76.011, de 24
julho de 1975).
ENERGIA ELllTRICA ~ CELESC Cassação de privilégio - Concórdia
(Decreto nv 76.043, de 29 de julho
de 1975).
- CEMAT - Maracaju (Decreto número 75.976, de 17 de julho de
1975) .
- CEMIG - Araguari (Decreto número 76.006, de 23 de julho de
1975l.
- CEMIG Consolidação de concessão (Decreto ns 76.139, de 19 de
agosto de 1975).
- CEMIG .:.....- Paracatu (Decreto número 76.220, de 9 de setembro de
1975) .
- CEMIG - Paranaíba (Decreto número 76.008, de 23 de julho de
1975) .
- CEMIG - Rio Doce (Decreto número 76.007, de 23 de julho de
1975).
- DAEE-MG - Cessação de privilégio - Jequitinhonha (Decreto número 76.088, de 6 de agosto de
1975) .
- Eletricidade de Nova Friburgo Nova Frtburgo (Decreto nv 75.951,
de 8 de julho de 1975).
- Eletrosul - Tubarão (Decreto número 76.253, de 12 de setembro de
1975) .
- Encampação - Aracitaba e outros
(Decreto nc 76.113, de 13 de agosto de 1975).
- Encampaçâo - S. Pedro do Sul
(Decreto ne 76.141, de 21 de agosto de 1975).
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Furnas -
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Salto da Divisa (Decre-

to nv 76.005, de 23 de julho de
1975) .
Light - Rio de Janeiro (Decreto
ns 76.100, de 11 de agosto de 1975).
Líght - Rio de Janeiro (Decreto
nv 76.258, de 12 de setembro de
1975) .
Light Serviços - Rio de Janeiro
(Decreto no 76.310, de 19 de setembro de 1975).

Paulista de Força e Luz -

-

-

Barra

Bonita (Decreto nv 76.136. de 15
de agosto de 1975).

-

Paulista de Força e Luz -

Guará

-

(Decreto eis 76.219, de 9 de setembro de 1975).

Paulista de Força e Luz -

Len-

çóis Paulista (Decreto nv 76.272,
de 15 de setembro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz -

Pira-

cicaba (Decreto nv 76.101, de 11
de agosto de 1975).

-

Paulista de Força e Luz -

Usina Açucareira Paraíso -

*

-

-

-

AB-

tolfo Dutra (Decreto ne 76.114, de
13 de agosto de 1975).
ENSINO - Aluno Monitor - Bolsa
(Decreto nv 75.998, de 22 de julho de 1975).
- Livre docência - Prova de habilitação (Decreto nc 76.119, de 13 de
agosto de 1975) .
- Plano Pós-Graduação (Decreto número 76.056, de 30 de julho de
1975) .

-

-

Pira-

cicaba (Decreto nc 76.166, de 27

de agosto de 1975).

-

-

Escolas

Administração de Empresas
Curso - Ituiutaba (Decreto número 76.159, de 26 de agosto de
1975) .
Artes Industriais
Funcionamento - S. Carlos (Decreto ns 76.203,
de 4 de setembro de 1975).
Ciências Contábeis Funcionamento - Criciúma (Decreto número 75.920, de 30 de junho de
1975) .
Educação Física - Curso - Itapetininga (Decreto nv 76.036, de
28 de julho de 1975).
Engenharia - Curso Volta Redonda (Decreto nv 75.991, de 21 de
julho de 1975).

Federais Isoladas - Curso Rio de
Janeiro (Decreto nv 76.317, de 19
de setembro de 1975).
Federais Isoladas Quadro de
Pessoal - Rio de Janeiro (Decreto nv 76.320, de 22 de setembro
de 1975).
FEFIEG - Pessoal - Retífícação
(Decreto nv 75.979, de 17 de julho
de 1975).
Paulista de Medicina - Direção e
Assistência Intermediárias (Decreto ne 76.274, de 15 de setembro
de 1975).
Paulista de Medicina
Transposição e Transformação de Cargos
(Decreto nv 76.319, de 19 de setembro de 1975).
Superior de Ciências - Retificação - Tubarão (Decreto nc 76.171,
de 28 de agosto de 1975).
Superior de Ciências Contábeis Curso Criciúma (Decreto número 76.131, de 14 de agosto de
1975).
Superior de Educação Física Curso - Catanduva (Decreto número 75.981, de 17 de julho de
1975).

*
-

Faculdades

Administração - Curso - S. Paulo (Decreto nv 76.121, de 13 de
agosto de 1975).
Belas-Artes - Curso S. Paulo (Decreto nv 75.965, de 11 de julho de
1975).
,
Biblioteconomia
Funcionamento
- Lorena (Decreto ns 76.132, de
14 de agosto de 1975).
Centro Educacional Curso
Canoas (Decreto nv 76.129, de 14
de agosto de 1975).
Ciências Administrativas - Curso
- Ijuí (Decreto nc 75.004, de 23
de julho de 1975).
Ciências Administrativas - Curso
Joinville (Decreto ns 76.148, de 21
de agosto de 1975).
Ciências Contábeis - Curso - Sorocaba (Decreto ns 76.001, de 23
de julho de 1975).
Ciências Contábeis Curso
Varginha (Decreto nv 76.177, de
1" de setembro de 1975).
Ciências Contábeis Funcionamento Pato Branco (Decreto
nv 75.916, de 30 de junho de 1975).
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Ciências Econômicas - Curso
Bauru (Decreto nv 75.993, de 22 de
julho de 1975).
- Ciências Econômicas - Curso
Valença (Decreto nv 75.996, de 22
de julho de 1975).
- Ciências e Letras - Curso - Amparo (Decreto nv 76.130, de 14 de
agosto de 1975).
- Ciências e Letras - Cursos - Matão (Decreto .ns 76.065, de 31 de

ereto ns 76.146, de 21 de agosto

-

julho de 1975).

.

- Ciências e Letras - Curso - Pre~
sídente Prudente (Decreto número 76.200, de 3 de setembro de
1975) .

-

Ciências Humanas Funcionamenta - Francisco Beltrão (Decreto)
- Comunicação - Curso - Rio de
Janeiro (Decreto no 76.147, de 21
de agosto de 1975).
- Desenho Industrial - Curso Mauá
(Decreto nv 76.067, de 31 de julho
de 1975).

-

Direito - Curso - Araçatuba (De·
ereto nv 76.122, de 13 de agosto
de 1975).

- Direito - Curso - Canoas (Decreto ne 76.205, de 4 de setembro
de 1975).

-

Educação - Curso - Brasília {Deereto nv 76.225, de 9 de setembro
de 1975).

- Educação - Curso - Pereira Barreto (Decreto nc 76.002, de 23 de
julho de 1975).

-

Educação - Curso - Pereira Barreto (Decreto ns 76.123, de 13 de

de 1975).

-

de 1975).

-

-

-

Cursos -

-

Curso

Itauna (De-

75.919, de 30-6-75).

Ituiutaba (De-

75.994, de 22 de julho de

1975) .

Filosofia - Curso Ituverava
(Decreto nc 76.182, de te de setembro de 1975).
- Filosofia - Curso - Ituverava
(Decreto nv 76.208, de 4 de setembro de 1975).
- Filosofia - Curso - Lavras (Decreto nc 76.314, de 19 de setembro
de 1975).

-

Filosofia
(Decreto
Filosofia
(Decreto

- Curso - Mandaguari
nc 76.160, de 26-8-75).
- Cursos - Ouro Fino
76.312, de 19 de setembro

de 1975).

-

Filosofia
Cursos - Paranava1
(Decreto nc 75.918, de 30-6-75).
- Filosofia - Curso - Presidente
Venceslau (Decreto nv 26.162, de
26 de agosto de 1975).
- rrüosoüa - Curso - S. João da.
Boa Vista (Decreto nc 75.992, de
21 de julho de 1975).
-- Filosofia - Curso
S. Paulo
(Decreta ne 75.942, de 4 de julho
de 1975).

agosto de 1975).

Educação - Curso - S. Paulu
(Decreto ns 76.029, de 25 de julho

-

Filosofia Curso - S. Paulo
(Decreto nc 75.982, de 17-7-75).
Filosofia - Curso - S. Paulo
(Decreo nc 76.027, de 25 de julho
de 1975).

-

31 de julho de 1975).

- Educação Artistica - Curso - Lorena (Decreto nv 76.201, de 3 de
setembro de 1975).
- Educação Fisica - Curso - Jabotdcabal (Decreto nc 76.176, de
1'.' de setembro de 1975).
- Educação Física - Curso - São
Paulo (Decreto nv 76.192, de 2 de
setembro de 1975).
- Engenharia de Operação - Funcionamento - S. João del Rei (De-

Filosofia
creto no
Filosofia
creto nc

-

-

Educação
Funcionamento
Uberlândia (Decreto nv 76.064, de

Filosofia - Curso - Campo Grande (Decreto nc 76.026, de 25 de
julho de 1975).

-

de 1975).

-

Filosofia - Curso - Adamantina
(Decreto nv 75.983, de 17 de julho

Filosofia - Curso - S. Paulo
(Decreto nc 76.161, de 26 de agosto de 1975).

-

Filosofia - Curso - S. Paulo
·(Decreto n« 76.179, de 1-9-75).
- Filosofia _ Curso
S. Paulo
(Decreto nc 76.180, de 19 de setembro de 1975).
S. Paulo
- Filosofia
Curso
(Decreto no 76.222, de 9-9-75) .
S. Paulo
-- Filosofia
Curso
(Decreto n? 7·6.315, de 19 de selembro de 1975).
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Filosofia

Curso -
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Transformação

Três Corações (Decreto nc 75.938.
de 4 de julho de 1975).

-- Formação de Professores -

Curso

- Niterói (Decreto nc 76.108, de
11 de agosto de 19'75).
- Integradas Estáoio de Sá - Curso
- Rio de Janeiro (Decreto nv
76.034, de 28 de julho de 1975).
-- Integradas Estácio de Sá - Rio
de Janeiro (Decreto nc 76.135), de
14 de agosto de 1975).
- Integradas Estácio de Sá - Cursos
Rio de Janeiro (Decreto nv
76.313, de 19 de setembro de 1975) •

-

Músicas -

*

Sete Lagoas

(Decreto nv 76.134, de 14 de agos-

Funcionamento -

S.

-

de 17 de julho de 1975).

-

d~

-

_ Odontologia - Cursos - Anápolis (Decreto no 75.997, de 22 de
julho de 1975).

-

Paulo (Decreto nc 76.143, de 21
agosto de 1975).

-

Odontologia - Funcionamento Governador Valadares (Decreto nc
76.128, de 14 de agosto de 1975).
- Pedagogia - Cassação - Praia
Grande (Decreto n" 76.193, de 2
de setembro de 1975).
_ Porto Alegrense de Ciências Contábeis - Curso - Porto Alegre
(Decreto nc 76.211, de 4 de setemPsicologia -

de 1975).

1975) .

-

Funcionamento -

-

_ Zona Leste de S. Paulo - Curso
_ S. Paulo (Decreto n» 76.223,
de 9 de setembro de 1975).
_ zootecnia - Curso
Uberaba
(Decreto no 75.921, de 30-6-75).

-

-

Engenharía Paulista S.

Curso --Paulo (Decreto nv 76.066, de

-

31 de julho de 1975).

-

Ensino Superjor do Alto Uruguai
- Curso - Frederico westchaíen
(Decreto nv 76.207, de 4 de setem-

-

bro de

-

1975).

- Municipal de Elr·ino Superior Curso - S. Caetano do Sul (Decreto nc 76.224, de 9 de setembro
de 1975).
- Serviço Social - Curso - Ame'ricana (Decreto nc 76.209, de 4
de setembro de 1975).

Estadual de Mato Grosso - Curso
(Decreto n? 76.003, de 23 de julho

- Federal da Bahia - Direção Superior e Assessoramento (Decreto
nc 76.271. de 15 de setembro de

Marília (Decreto no 76.204, de 4
de setembro de 1975).

Institutos

'

Católica de Minas Gerais - Cursos - Itabíra (Decreto no 76.031
de 25 de julho de 1975).
'
Católica de. Minas Gerais - Cursos - João Monlevade (Decreto
ne 76.035, de 28 de julho de 1975) .
Católica de Pernambuco - Recife (Decreto no 75.984, de 17 de
julho de 1975).
Católica do Rio de Janeiro Curso (Decreto no 76.158, de 26
de agosto de 1975).
Caxias do Sul - Curso (Decreto
nv 76.194, de 2 de setembro de
1975) .

bro de 1975).

-

Universidades

Amazonas - Curso (Decreto nQ
76.175, de 1-9-75).
Católica de Minas Gerais - Cursos - Curvelo (Decreto n? 75.980

Federal da paraíba - Curso (Decreto nv '76.178, de 19 de setembro
de 1975).
Federal de Minas Gerais - Cursos (Decreto nv 76.221, de 9 de
setembro de 1975).
Federal de Minas Gerais - Direção Superior e Assessoramento (Decreto nc 76.196, de. 3 de setembro
de 1975).
Federal de Pernambuco - Direção Superior e Assessoramento
(Decreto nc 75.930. de 3-7-75).
Federal de Santa Maria - Curso
(Decreto no 76.210, de 4-9-75).
Federal de santa Maria - Curso
(Decreto nc 76.316, de 19 de setembro de 1975).
Federal de Sergipe. - Curso Aracaju (Decreto no 76. 025, d~
25 de julho de 1975).
Federal do Acre - Cursos (Decreto nv 76.133. de 14 de agosto de
1975) .

- Federal do Espírito Santo - Direção Intermediária (Decreto nc
76.293, de 18 de setembro de 1975) .
- Federal do Espírito Santo - Direção Superior e Assessoramento
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F

(Decreto nc 76.150, de 22 de agos-

to de 1975).
-

Federal do Espírito Santo
Transposição e transformação de
cargos (Decreto nc 76.305, de: 19
de setembro de 1975).
- Federal do Pará - Transposição
e transformação de cargos (Decreto n' 76.303, de 19 de setembro
de 1975).
- Federal do Rio Grande do Sul
Cursos (Decreto nc 76.030, de 29
de julho de 1975) .
- Federal do Rio Grande do Sul Retificação
de
enquadramento
(Decreto no 75.977, de 17 de julho de 1975).
- Federal Rural de· Pernambuco Reestruturação (Decreto nc 76.212,
de 4 de setembro de 1975).
- PUC - Curso - Rio de Janeiro
(Decreto nc 7·'6.181, da 19 de setembro de 1975).
- PUC - Curso - Salvador (Decreto n« 76.183, de 19 de setembro de
1975) .
----l Reglonaâ
do Nordeste Curso
Campina Grande
(Decreto no
76.206, de 4 de setembro de 1975).
- Rio Grande - Curso (Decreto nv
76.024, de 25 de julho de 1975).
- Rio Grande - Curso (Decreto n?
76.028, de 25 de julho de 1975).
- Santa Maria Curso (Decreto
nc 75.995, de 22 de julho de 1975).
ESCOLAS - Ver Ensino
ESTRANGEIRO - Aquisição de terrenos (Decreto no 75.321, de 22
de setembro de 1975).
- Centro Francês de Exploração dos
Oceanos (Decreto no 76.309, de 19
de setembro de 1975).
- Delta marlne (Decreto n Q 76.168,
de 27 de agosto de 1975).
- Construtora Norberto Odebrecht
(Decreto nc 76.332, de 24-9-75).
- Penrod Drilling - Prazo (Decreto no 76.097, de 7 de agosto de
1975) .
- Sedco Maritime (Decreto nv 76.118,
de 13 de agosto de 1975).

FACULDADE - Ver EnsIno
FORÇAS ARMADAS - Tabelas de
etapas (Decreto no 75.939, de 4
de julho de 1975).

*

'--- Comjssâo Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional (Decreto n" 75.999, de 22 de julho de
1975) .
- Departamento de Pesquisa e Desenvolvímento (Decreto nv 75.089,
de 5 de agosto de 1975).
- Oücíaía Engenheiros Regulamento (Decreto nc 76.323, de 22 de
setembro de 1975).
- Regulamento Disciplinar (Decreto
nc 76.322, de 22 de setembro de
1975)

* Exército
-

~

-

EXPORTAÇAO
-

Entraves a produtos brasileiros
Represália (Decreto ne 76.084, de
5-8-75) .

Aeronáutica

-

Alto

Comando Regulamento
(Decreto nv 76.098, de aõe agosto de 19751.
Companhia de Infantaria - Extinção (Decreto n 9 76.252, de 12
de setembro de 1975).
Companhia Depósito de Armamento e Munição (Decreto nc 75.987,
de 18 de julho de 1975).
Depósitos de Subsistência (Decreto ns 76.076, de 4 de agosto de
1975).
Fundo do Exército - Alteração
(Decreto no 76.295, de 18 de setembro de 1975).
Distribuição de funções privativas
(Decreto nv 76.281, de 16 de setembro de 1975).
Esquadrão de Remonta - Extinção (Decreto nc 75.941, de 4 de
julho de 1975).
Estabelecimentos com atividades
fabris - Horário (Decreto número 76.110, de 12 de agosto de 1975L
Medalha do Pacificador (Decreto
nv 76.195, de 2 de setembro de
1975).
Medalha Marechal Hermes (Decreto no 75.924, de 2 de julho de
1975) .
Regulamento do Gabinete do Ministro (Decreto n« 75.962, de 11
de julho de 1975).
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-

Capitania. dos Portos ,c- Alteração
de denominação '(Decreto número.-76.137, de Iô de agosto de 1975).

"'"'-- 6omand6' Naval"

de Brasília (De-

creto nv 76.047, de 29 de julho de
1975) .

-

Argila ,-'- Pién (Decreto nv 76;26D.
de 12 de setembro de 1975).
~ Bauxita Orlxímtná (Decreto - nv
75.932, de 3 de julho de 1975).
- Calcário -. -Barroso (Decreto nv
76.267, de 12 de setembro de 1975).
- calcário - ' Camborlú (Decreto no
76.156, de 2.6 - de agosto de 1975).
- Calcário - Oantagalc (Decreto nv
76.264, de 12 de setembro de 1975).
- Calcário - Cüdó (Decreto número 76.255, de 12 de setembro de
1975).
- Calcário- Iporanga (Decreto no?
76:155, de 26·de agosto de 1975>- Calcário - Monte Alegre (Decreto no 76.254, de 12 de setembro de
1975) .

-

'" Marinha

Comando Naval de Brasília - Alteração de: regulamento (Decreto.

nv 7~.048, de 29 de.. julho de 1975).
FUNCIONARIO ':......- Ver Servidor'

I
IMóVEL ---c- Ver Municípios
IMPORTA-çãO- Regime de
são 'temporárta (Decreto' n?
de 30 de julho de 1975):.
IMPOSTO DE IMPORTAÇAO
gulamentação (Decretocnv
de 31 de julho de 1975).

admis-

76.055,
-

Re-

76.063,

IMPOSTO DE RENDA - Regulamento (Decreto nc 76.186, de 2 de setembro de 1975).
IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES - Elevação de alíquota (Decreto n» 76.290, de 18 de setembro de 1975).
INSTITUTOS . :. . . . Ver Ensino

L
LAVRA - AmalgatoHto - Pará de
'Minas (Decreto nc '75.950, de 8 de
julho de '1975).
- AguaMineral ---, Campos do Jor-:
dão (Decreto no 76.071, de 31 de
julho de 1975) .
- Agua potável - Glicérío (Decreto ns 76.257, de 12 de setembro de
1975) .
- Apatita -:- Iperó (Decreto número 76.083, de 5 de agosto de 1975).
- Areia quartzosa Anulação Campo Largo (Decreto nc 76.087,
de 6 de agosto de 1975).
- .Argila - Inhaúma (Decreto número 76.268, de 12 de setembro de
1975) .
- Argila - Palmeiras de Goiás (Decreto nc 75.934, de 3 de julho de
1975) .
- Argila -, Sacramento (Decreto no
76.262, de 12 de setembro de 1975).
- Argila - Urussanga (Decreto nc
76.263, de 12 de setembro de 1975).

-

Calcário - Salvador (Decreto no
76.259, de 12 de setembro de 1975).
- Calcário - Salvador (Decreto no
76,261, de 12 de setembro de 1975).
"'-- Calcário - salvador (Decreto nv
76.273, de 15 de setembrode 1975).
- Calcário coraligeno ---, Salvador
(Decreto nv 76.266, de 12 de setembro de 1975).
- Cassiterita - Arlpuanã (Decreto
nc 76:069, de 31 de julho de 1975).
Aripuanâ (Decreto
- Cassiterita
no 76.270, 'de 15 de setembro de
1975) .
- Cobre e chumbo
Adrianópolis
(Decreto nv 76.053, de 30 de, julho. de 1975).
-- Conchas .calcártas
Araruama
e outros (Decreto no 75.936, de 3
de julho de 1975).
- Conchas calcárias São Pedro
d'Aldeia (Decreto nc 75.931, de 3
de agosto de 1975).
- Oromita - Cerro (Decreto número 76'0265, de 12 de setembro de
1975).
- Cromo- Campo Formoso (Decreto nv 76.074; de 31 de julho de
1975) .
- Ferro - Igarapé (Decreto número 76.070, de-S'l de' julho de 1975).
- Ferro - Itatlaíuçu (Decreto número 75.949, de 8 de julho de 1975).
- Ferro e manganês ---, Retificação
Ladário .(Decreto nO? 76,331, de
24 de setembro de 1975).

OOICE R.EMISSIVO

-

Ftllto - São José dos Pinhais (Decreto nv 76.256, de 12 de setembro
de 1975).
- Fosfato e titânio - Tapira(Deereto nv 76.102, de 11 de agosto
de 1975).
- Gipsita - Ipubi (Decreto n« 76.072,
de 31 de julho de 1975).
- Manifesto de Mina - Caducidade
- Diamantina (Decreto nv 75.935,
de 3 de julho de 1975).
- Manganês - Licínio de Almeida
(Decreto nc 75.933, de 3 de julho
de 1975).
- Manganês - Ldcínio de Almeida
(Decreto no 76.318, de 19 de setembro de 1975).
- Quartzo - Marmelópolis (Decreto
nv 76.073, de 31 de julho de 1975).
- Quartzo - Urussanga (Decreto no
76.269, de 12 de setembro de 1975).
LIVRE DOC:ENCIA - Prova de habilitação (Decreto nv 76.119, de 13
de agosto de 1975).

-

-

M

-

MEDALHA DE MÉRITO OSWALDO
CRUZ - Alteração do regulamento (Decreto nc 76.038, de 28 de julho de 1975).
MINISTÉRIO - Ver Serviço e Servidor
MINISttRIO PúBLICO - Regulamento - Alteração (Decreto nc
75.940, de 4 de julho de 1975).

-

MUNICíPIOS - área de terra
Itabira (Decreto nv 76.044, de 29
de julho de 1975).
- Desapropriações - Duque de Caxias (Decreto nc 75.945, de 7 de
julho de 1975).
- Desapropriação - Pirapora (Decreto nv 75.952, de 8 de julho de
1975).
-

Imóvel 76.020, de
Imóvel ro 75.968,
Imóvel ro 75.988,
Imóvel ro 76.015,
Imóvel ro 76.021,

Ananindeua (Decreto n"
24 de julho de 1975).
Belém (Decreto númede 14 de julho de 1975).
Belém (Decreto númede 18 de julho de 1975).
Belém (Decreto númede 24 de julho de 1975).
Belém (Decreto númede 24 de julho de 1975).

-

-
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Imóvel - Belém (Decreto número 76.125, de 14 de agosto de 1975).
Imóvel - Brasília (Decreto número 76.283, de 16 de setembro de
1975).
Imóvel - Cuiabá (Decreto número 75.284, de 16 de setembro de
1975) .
Imóvel - Curitiba (Decreto númer075.928, de 2 de julho de 1975).
Imóvel - Fortaleza (Decreto número 75.989, de 18 de julho de
1975) .
Imóvel - Fortaleza (Decreto número 76.019, de 24 de julho de
1975) .
Imóvel Jundiaí (Decreto número 75.285, de 16 de setembro de
1975) .
Imóveis - Manaus (Decreto número 76.167, de 27 de agosto de
1975) .
Imóvel Nova Andradína (Decreto nv 76.009, de 24 de julho
de 1975).
Imóvel - Porto Alegre (Decreto
n- 76.012, de 24 de julho de 1975).
Imóvel - Porto Alegre (Decreto
no 76.013, de 24 de julho de 1975) .
Imóvel - Porto Alegre (Decreto
nc 76.014, de 24 de julho de 1975)".
Imóvel" - Porto Alegre (Decreto
nc 76.016, de 24 de julho de 1975)..
Imóvel - Porto Alegre (Decreto
nv 76.017, de 24 de julho de 1975) .
Imóvel - Porto Alegre (Decreto
n 9 76.111,' de 12 de -agosto- de
1975) .
Imóvel - Porto Alegre (Decreto
n? 76.126/, de 14 de agosto de
1975) .
Imóvel Rio de Janeiro (Decreto nc 76.235, de 10 de setembro
de 1975).
Imóvel - RIo de Janeiro (Decreto nv 76.236, de 10 de setembro
de 1975).
Imóvel - Salvador (Decrete número 75.954, de 9 de julho de
1975) .
Imóveis - Salvador (Decreto número 75.955, de 9 de julho de
1975) .
Imóvel - Salvador (Decreto número 76.018, de 24 de julho de
1975) .

Aros DO PODER EXECUTIVO
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_ Imóveis _

Sergipe (Decreto nu-

Terreno - S. Paulo (Decreto -nãmero 76.054, de 30 de julho de

-

mero 76.068, de 31 de julho de
1975) .
_ Imóvel - Santo Antônio de Leverger (Decreto n? 76.217 de 8 de
setembro de 1975).

-

Terrenos - Três Lagoas (Decreto nv 76.172, de 28 de agosto de

_ Imóvel _

-

Terreno - Varginha (Decreto número 76.157, de 26 de agosto de

Teresina (Decreto nú-

1975) .
1975) .

mero 76.042, de 29 de julho de
1975) .

_ Imóvel ----, Teresina (Decreto número 76.081, de 5 de agosto de

1975) .

-

Terrenos de marinha - Araca iu
Decreto no 76.107, de 11 de agosto
de 1975).

1975) .

_ Terreno Barbacena (Decreto
nv 76.246, de 11 de setembro de

-

Terreno - Uberlândia (Decreto
n9 76.216, de 8 de setembro de

1975) .

1975) .

_ Terreno - Alto Araguaia (Decreto nc 76.104, de 11 de agosto de

p

1975) .

_ Terreno - Angra dos Reis (Decreto ne 76.145, de 21 de agosto de
1975) .

_ Terreno - Cuiabá (Decreto número 76.103 de 11 de agosto de
1975) .

_ Terreno - Curitiba (Decreto número 76.082, de 5 de agosto de
1975) .

_ Terreno - Duque de Caxias (Decreto ns 76.153, de 25 de agosto
de 1975).

_ Terreno - Duque de Caxias (Decreto nQ 76.333, de 24 de setembro
de 1975).

-

Terreno - Foz de Iguaçu (Decreto nc 76.327, de 23 de setembro
de 1975).

- Terreno - Guarujá (Decreto número 75.927 de 2 de julho de
1975) .

- Terreno - Niterói (Decreto número 76.298, de 18 de setembro
-

PARQUE INDíGENA -

1975) .

de 1975).

-

de 1975).

-

Terreno - Lapa (Decreto número 76.282, de 16 de setembro de

-

1975) .

PREVIDllNCIA SOCIAL -

1975) .

Juntas de
Recursos (Decreto nc 76.218, de
9 de setembro de 1975) .
PROJETO RADAMBRASIL Mapeamento de recursos (Decreto número 76.040, de 29 de julho de
1975) .

Terreno - Santa Bárbara do
oeste (Decreto nc 76.296 de 18

PRORURAL - Regulamento - Alterações (Decreto n Q 76.023, de 24

de 1975).

-

Juta e malva (Decreto ne 76.340,
de 24 de setembro de 1975).
Mamona (Decreto nc 76.337, de
24 de setembro de 1975).
Rami (Decreto-lei nc 76.338, de
24 de setembro de 1975).
Seda (Decreto n? 76.336 de 25 de
setembro de 1975).
sementes (Decreto nv 76.341, de
24 de setembro de 1975).

Terreno - Recife (Decreto número 76.051, de 30 de julho de

- Terreno - Rio de Janeiro (Decreto nc 76.329, de 24 de setembro
-

In-

PREÇOS MíNIMOS
Algodão,
amendoim etc. (Decreto nc 76.335,
de 24 de setembro de 1975) .
- Aveia centeio e cevada (Decreto
nc 76;033, de 25 de julho de 1975) .
- Cera de carnaúba (Decreto número 76.339, de 24 de setembro

1975) .

-

Area -

tervenção (Decreto nv 76.311 de
19 de setembro de 1975).
PASSAPORTES - Regulamento Alterações (Decreto nv 76.096, de
7 de agosto de 1975).
PETRóLEO - Comissão Interminlsteríal - Extinção (Decreto número 76.214, de 5 de setembro de

Terrenos - Rio Grande (D,~c.re
to no 75.964, de 11 de julho de

de setembro de 1975).

de julho de 1975).

íNDICE REMISSIVO

-

R
RADIODIFUSãO -

Ver Comunica-

ções.
RELAçõES EXTERIORES - ALALC

_

Vedações

(Decreto n? 76.184,

de 2 de setembro de 1975).

_ Antártida - Tratado (Decreto número 75.962 de 11 de julho de
1975) .
_ Cabo Verde - Embaixada (Decreto n- 76.037, de W de julho de
1975) .

_ Colômbia -

de 7 de jull10 de 1975).
_ Convenção - Aviação Civil Internacional (Decreto nc 76.325, de 23

de setembro de 1975).
- Convenção - Centro Internacíonal do Cálculo (Decreto nc 76.249,
de 12 de setembro de 1975).

-

Convenção - Entorpecentes (Decreto nc 76.248 de 12 de setembro

-

de 1975).
Gana - Acordo (Decreto n" 76.250,
de 12 de setembro de 1975).

-

Junta Interamericana de Defesa
(Decreto nc 76.062, de 31 de julho de 1975).

Malta - Embaixada (Decreto número 75.970, de 14 de julho de
1975) .

-

Produtos brasileiros Exportação - Represália (Decreto número 76.084, de 5 de agosto de 1975) .
- Regulamento de passaportes (Decreto nc 76.096, de 7 de a~_osto de
1975) .

-

Tarifas Aduaneiras - Acordo Geral (Decreto nv 76.032 de 25 de
julho de 1975).

RESERVA INDíGENA - São Marcos
- Limites (Decreto no 76.215, de
5 de setembro de 1975).

s
SALARIO - Reajustamento - Julho (Decreto nv 75.974, de 17 de
julho de 1975).
- Reajustamento - Agosto (Decreto nc 76.138, de 18 de agosto de
1975) •

Reajustamento - Setembro (Decreto nc 76.291, de 18 de setembro de 1975).
SECAS - Açude Araras - Ceara
(Decreto nc 76.247, de 11 de setembro de 1975).
- Area de terra - Jucurutu e outros
(Decreto n? 76.046 de 29 de julho de 1975).

-

Ayres de Souza - Sobral (Decreto n? 76,289, de 17 de setembro de
1975) .

-

Acordo (Decreto nú-

mero 75.029, de 2 de julho de
1975) .
_ Constituição da Organização Mundial de Saúde (Decreto nc 75.946,

-
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Planície de Icó (Decreto nc 76.288,
de 17 de setembro de 1975).

SEGURO DE ACIDENTES DO TRA-

BALHO RURAL - Regulamento
(Decreto no 76.022, de 24 de julho de 1975).
SERVIÇO MILITAR Aiterações
(Decreto nc 76.294, de 18 de ::,.eLembro de 1975).
- Alteração - Art. 67 (Decreto número 76.324, de 22 de setembro
de 1975).

SERVIÇO PúBLICO - Regulumento de Lei nc 6.768 de 1975 - Alteração - Art. 9? (Decreto número 75.975, de 17 de julho de
1975) .

-

MF - Estrutura básica (Decreto
nc 76.085, de 6 de agosto de 1nS).
- MIC ....:.... Conselho de Desenvolvimento Industrial
(Decreto número 76,106, de 11 de _agosto de
1975) .

Transposição e transformação de cargos (Decreto número 76.090, de 7 de agosto de 1975).
- MPAS - IPASE - Estrutura básica (Decreto no 76.039, de 28 de
julho doe 1975).
_ MPAS - órgão de Deliberação
Coletiva (Decreto nc 76.202 de 3
de setembro de 1975).
MS - Fundação Serviços de Saúde
Pública - Estatuto (Decreto número 76.165, de 27 de agosto de
-

MME -

1975) .
MT - Comissão Coordenadora da Po-

lítica de Compra de Locomotivas
(Decreto nv 76.075, de 31 de julho
de 1975).

PR - CEME - Estrutura (Decreto
nv 75.985, de 17 de julho de 1975).
PR - Comissão de Cartografia (Decreto nv 76.086, de 6 de agosto de
1915) .
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ATOS

PR -- DASP -

Estrutura Básica

(Decreto n« 76.276, de 15 de setembro de 1975).
PR ---'- PLAMAM - Transferência do
Plano (Decreto nv 76.213, de 4 de
setembro de 1975).
SERVIDOR PÚBLICO Aposentadorta - Contagem de tempo recíproca (Decreto nv 76.326, de 23 de
setembro de 1975).
- Diárias (Decreto nc 75.969, de 14
de julho de 1975).
•

Agricultura

-

Direção Superior e Assessoramento - Alteração (Decreto nv 76.144,
de 21 de agosto de 1975) .
- Exclusão de cargo (Decreto número 76.287, de 17 de setembro de
1975) .

-

Instituto Nacional do Mate - Enquadramento (Decreto nv 76.116,
de 13 de agosto de 1975).
•

;.. . .
--

1975) .

-

Indústria e Comércio

COFAP - Exclusão (Decreto número 76.334, de 21 de setembro de
1975) .

•

-

•

Interior

Conselho Territorial - Roraima,
Rondonia e Amapá (Decreto número 75.948, de 8 de julho de
1975) .

-

Exclusão de cargo (Decreto número 75.923, de 2 de julho de 1975).
- SERFHAU - Liquidação (Decreto nv 76.149, de 22 de agosto de
1975) .

Justiça

...- Exclusão de servidor (Decreto número 75.937, de 3 de julho de
1975) .

- Nível Superior
Alteração (Decreto ns 76.117, de 13 de agosto de
1975) .
Minas e Bnerçiá
Direção Intermediária - Funções
(Decreto nc 76.164, de ~6 de agosto de 1975).
- Direção Superior e Assessoramento - Alteração (Decreto nv 75.972,
de 15 de julho de 1975).
•

-

•

Previdência

e Aeeisténcia:

Social

_. Disponível - Anulação (Decreto
nv 76.105, de 11 de agosto de 1975).
~ SAPS Inclusão de cargos (Deereto nv 76.107, de 11 de agosto de
1975) .
•

Educação e Cultura

Enquadramento
Retificação
(Decreto ns 76.174, de 28 de agosto
de 1975)"
INEPE - Transposição e transformação de cargos (Decreto número
76.185, de 2 de setembro de 1975) .
lNEPE - Funções gratificadas Transformação (Decreto nv 76.124,
de 14 de agosto de 1975).
Transposição e transformação de
cargos (Decreto nv 75.892, de 24 de
junho de 1975).
lNEPE -- Transposição e transformação de cargos (Decreto número 76.304, de 19 de setembro ds
•

EXECUTIVO

DO· PODER

Presidência

da República

-

DASP - Direção Intermediária e
Assistência (Decreto ne 76.307, de
19 de setembro de 1975).
-- DASP - Transformação de cargos - Criação de funções de confiança (Decreto nc 76.306, de 19 de
setembro de 1975).
•

Relações Exteriores

_ Direção e Assessoramento SU~
riares (Decreto ns 76.292, de 18 de
setembro de 1975).
- Direção Superior e Assessoramento
- Alteração (Decreto ns 76.061, de
31 de julho de 1975).
Funções gratificadas - Transformação (Decreto nv 76.120, de 13
de agosto de 1975).
-- Transformação e transposição de
cargos (Decreto ne 75.986, de 17
de julho de 1975).
Transposição e transformação de
cargos (Decreto nc 76.154, de 26
de agosto de 1975).
•

-

Saúde

Disponibilidade
Anulação (Decreto ns 76.052, de 30 de julho de
1975) .

-- Enquadramento e reclassificação
(Decreto nv 76.050, de 30 de julho
de 1975).
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T.

__ Instituto Evandro Chagas (Decreto nv 75.967, de 11 de julho de
1975) .

___ órgãos do Ministério Alteração de denominação (Decreto número 76 .078, de 4 de agosto de
1975) .
•

Trabalho

TELEFONIA

Ver

TELEVISAO TERRENO -

Ver Comunicações.
Ver Municípios.

TURISMO ASTA - Semana do
Turismo (Decreto nv 76.010, de 24
de julho de 1975).

-- Comissão de Imposto Sindical
Retificação (Decreto nv 75.978, de
17 de julho de 1975).
o

Transportes

- Enquadramento
Retificação
(Decreto nv 76.173, de 28 de agosto de 1975).
- Estrada de Ferro Ilhéus - Alteração de enquadramento (Decreto
nv 75.961, de 10 de julho de 1975) ,

Comunicações.

u
Ver rcnsmo .

UNIVERSIDADE

z
ZONA

FRANCA DE MANAUS
Conselho de Administração (Decreto nv 76.089, de 6 de agosto de
1975) .

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRA SIL

COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1975 -

ATOS

cO

DECR~TOS

VOLLME VIII

PODER

DE CUTUBP.O A OEZEY-BRO

DEPARTAMENTd DE IMPRENSA NACIONAL

1976

EX~CUTIVO

ÍNDICE
DD5

ATOS DO PODER EXECUnVO
PÁas.

76.346 -

Decreto de 1 de outu-

bro de 1975 -

Dispõe sobre a

transposição e transformação
de cargos para as Categogorias Funcionais dos Grupos:
Tributação. Arrecadação e Fiscalização; Artesanato; Serviços Auxilires; Outras Atividades de Nível Superior; Outras
Atividades

de

Nível

Médio;

Serviços Jurídicos e Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente
do Ministério da Fazenda, e
dá outras providências. - Pu-

blicado no D.a. de 3-10-75.
(Suplemento) .
76.347 - Decreto de 2 de outu-,
bro de 1975 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor de

3

diversas unidades. o crédito suplementar de crs 10.605.50000

para reforço de dotações con-

de

quistadas no vigente Orçamen-

to. - Publicado no D.a. de
3 de outubro de 1975'
76.348 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Abre à Presidência da República, em favor
de diversas Unidades, o crédito suplementar de
.
Cr$ 1.653.200,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. --'- Publicado
no D.a. de 3-10-75.
76.349 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Abre ao Minis,
tério da Educação e Cultura, o
.
crédito suplementar de
Cr$ 75.151.600,00, para reforço

PÃes.
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado, no D.a. de' 3 e reto no de
14-11 e 17-11-75
6
76.350 - Decreto de 2' de outubro de 1975 - Abre' ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 100.0nO,oo
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
3 de outubro de 1975
24
76.351 - Decreto de 2 de outubro
de 1975 - Abre ao Ministério
dos Transportes em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédl to
Suplementar de crs
.
21.980.000,00 para
reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 3 de outubro

5

7

1975

Decreto de 2 de outubro de 1975 - Abre ao Ministério dos Transportes, e ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento, o crédito suplementar de Cr$ 26.585.400,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 3 de outubro de 1975.
76.353 - Decreto de 2 de outubro .de 1975 - Abre ao Ministério das Comunicações, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplemental' de Cr$ 6.687.9COOO,

24

76.352 -

26
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para reforço de dotações' consignadas no vigente Orçamen-

to. - Publicado no D.a. de 3
de outubro de 1975.

76.354 -

29

Decreto de 2 de outu-

bro de 1975 -

Abre ao Minis-

térlo das Minas e Energia, em
favor de diversas unidades orçamentárias o crédito suplementar de Cr$ 23.772.900,00,

para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no Ir.O, de 3

de outubro de 1975.
76.355 - Decreto de 2 de oututro de 1975 - Abre ao Minis-

32

tério do .Interior, em favor da
Secretaria Geral, o crédito su-

plementar de Cr$ 2.000. oco.co

para reforço de dotações COIlslgnadas no vigente Orçamento. :- Publicado no D.a. de
3 de outubro de 1975.
7ô .356 - Decre.o de 2 de oututro de 1975 - Dispõe sobre re-

34

D.O. de 3-10-75.
76.357 - Decreto de 2
tI'O de 1975 - Altera
to nv 76.306, de 19 de
de 1975, que dispõe

35

tificação de enquadramento de
servidores da Universidade Federal Plum'nense. e dá outras
providências. - Publicado no

de outuo Decresetembro
sobre a
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores da Tabela
Permanente do Departamento
Admínístratívo do Serviço Público e dá outras providências.
_ publicado no D.a. de 3 de
outubro de 1975.
76.358 - Decreto de 2 de oututI'O de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Clube de Sorocaba S. A.. cuja denominação
foi alterada para Rádio Clube
de gorocaba Ltda. para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de
3-10-75.

....•...•••••..•.•..

Decreto de 2 de outubro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Cultura de Cuiabá Ltda. para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional,

76.359 -

'PÁGS.

na cidade de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso. - Publicado

35

36

no D.O. de 3-10-75.
76.360 - Decreto de 2 de oututro de 1975 - Outorga concessão à Rádio Juazeiro da Bahia

37

Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade
de Juazeiro, Estado da Bahia.
_ Publicado no D.a. de 3 e
37
reto no de 14-10-75.
76.361 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Outorga concessão à Rádio Oito de Setembro
Ltda. para estabelecer uma estação de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade
de Descalvado, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a. de
3 de outubro de 1975.
38
76.362 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Renova por 10
(dez) anos a .concessâo outorgada à Rádio Educação Rural
de Tefé Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbtc regional, na Cidade de 'I'efé, Estado do Amazonas. - Publicado no D.a. de 3-10-75.
38
76.363 - Decreto de 2 d~ outubro : de 1975 - Incluí narelação aprovada pelo Decreto
nc 70.102, de 3 de tevererro
de 1972, o Conselho de ~re
vençãc Antdtóxtco - publlcado no D.O. de 3 de outubro e
repub. em 16 de outubro de
1975
.•......................
38
76.364 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconh-ecimento do curso de Artes Práticas da Faculdade de
Ciências da Fundação Educactonal de Bauru, com sede na
Cidade de Bauru. Estado de
São Paulo Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1975 40
76 .365 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede a
Agrimex
Agro-Industrial
Mercantil Excelsior S.A. o direito de lavrar calcário no
Município de Cod6, Estado do
Maranhão
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
76.366 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede à
Mineração Lagoa Bonita Socavão Ltda., o direito de lavrar talco no Munícíplo de

v
PÁGS.

PÁGS.

Ribeirão Branco. Estado dê
São Paulo Publicado no
u.o. de 3 de outubro de 1975
76.367 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede a
Cerâmica de Guarulhos S.A.,
o direito de lavrar magnestta,
no Município de Brumado,
Estado da Bahia - Publicado
no D .·0. de 3 de outubro
1975

40

41

Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede à
Indústria Mineradora Pagliatc
Limitada, o direito de lavrar
calcário no Município de Gua~
piara, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 3 de
outubro de 1975
.......
76.369 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede à
Mineração Rio do Norte S.A.
o direito de lavrar bauxita no
Município de Nhamundá, Estado do Amazonas - Publicado 3 e reto no de 14 de outubro de 1975
76.370 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede à Mi
neração Rio do Norte S.A., o
direito de lavrar bauxita no
Município de Oríximiná, Estado do Pará - Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1975
76.371 Decreto de 2 de outubro de 1975 .- Concede à
Companhia de Cimento Salvador - COCISA o direito de
lavrar calcário no Município de
São Francisco do Conde, Estado da Bahia - Publicado
no D.a. de 3 de outubro
76.368 -

41

4

R

de 1975
76.372 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede à

44

45

Mineração Cambuí S.A., o direito de lavrar caullm no
Munloípio de Oorupá, Estado
de Santa Catarina - Publtcado no D. O. de 3 de outubro

de 1975
7G.373 - Decreto de 2 de ou-

tubro de 1075 - Cria a Comissão Naval em São Paulo .Publicado no D.O. de 3 de outubro de 1975
76.374 Decreto de 2 de outubro de 1975 - Dispõe sobre
a jurisdição territorial dos 19
e 69 Distritos Navais e trans-

45

46

fere a sede dos 39 e 69 Distritos Navais
Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1975
76.375 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
História do Centro Pedagógico de Três Lagoas, mantido
pela Universidade Estadual de
Mato Grosso - Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1975
76.376 Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Mecânica da unisidade Federal da Bahia, com
sede na Cidade de Salvador,
Estado da Bahia - Publicado
no D.a. de 3 de outubro de
1975
76.377 -

Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede renhecímento ao curso de Letras da Faculdade de Ciências
e Letras Plínio Augusto do
Amaral, com sede na Cidade
de Amparo - Estado de São
Paulo - Publicado no D. a.
de 3 de outubro de 1975 ....
76.378 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Engenharia Civil da Universidade
Católica de Pernambuco, C:')lU
sede na Cidade de Recife,
Estado de Pernambuco -- Publicado no D. O. de 3 de outubro de 1975
76.379 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade
de Administração "São Mal'C05", com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São
Paulo - Publicado no D. a.
de 3 de outubro de 1975 ....
76.380 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
Odontologia da Faculdade de
Odontologia, da Universidade
de Uberlândla, Minas Gerais
- Publicado no D. a. de 3 de
outubro de 1975
76.381 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade Dom
Aquino de Filosofia, Ciências e
Letras, com sede na Cidade

47

47

48

48

48

48

49

VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁGS.

de Campo Grande, Estado de

Mato Grosso - Publicado no
de 3 de outubro de 1975

D.a.

49

76.382 - Decreto de 3 de outubro de 1975 - Autoriza o

tuncíonamento

do

curso

de

Estudos Sociais da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Taubaté, com sede TIa Cidade de Taubaté. Estado de
São Paulo Publicado no
D.a. de 3 de outubro de 1975

49

76.383 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Concede re-

conhecimento aos

cursos de

Ciências Blológtgas da Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras de Rio Claro. com sede
na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo - Publi-

cado no D.a. de 3 de outu-

bro de 1975
76.384 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Retifica o Decreto 119 72.093, de 17 de abril
de 1973, que dispõe sobre classificação e transformação de
cargos, funções e encargos de
gabinete para a composição
das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior
do Grupo Direção e Asscssoramen to Superiores, do Quadro
Permanente do Ministério da
Fazenda - Publicado no D.O.
de 3 de outubro de 1975 ....
76.385 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Dispõe sobre
a transposição e transformação de cargos para Categorias
Funcionais 'Cios Grupos: Artesanato; Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior. outras Atividades de
Nível Médio, Serviços Jurídicos
e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal de Pernambuco, e dá
outras providências Publicado no D.O. de 6 de outubro de 1975 (Suplemento)
76.386 - Decreto de 2 de outubro de 1975 - Dispõe sobre a
Estrutura Básica do Ministério
do Trabalho e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 3 de outubro de 1975 ....
76.387 - Decreto de 2 d-e outubro de 1975 - Dispõe sobre
a Estrutura Básica do Minis-

50

50

51

52

PÁGs.

tério da Justiça e dá outras
providências Publicado no
D. O. de 3 de outubro de 1975
76.388 - Decreto de 3 de outubro de 1975 - Cria a Embaixada do Brasil na República da Irlanda - Publicado no
D.O. de 6 de outubro de 1975
76.389 - Decreto de 3 de outubro de 1975 - Dispõe sobre
as medidas de prevenção e
controle da poluição industrial.
de que trata o Decreto-lei no
1.413, de 14 de agosto de 1975.
e dá outras providências Publicado no D. O. de 6 e reto
no de 13 de outubro de 1975
76.390 - Decreto de 6 de ou-tubro de 1975 - Dispõe sobre
a estrutura básica da Consultoria Geral da República e dá
outras providências - Publicado no D.O. de 7 de outubro de 1975
76.391 - Decreto de 6 de outubro de 1975 - Modifica a
redação do item V aditado
pelo Decreto nc 68.762, de 16
de junho de 1971 e acrescenta
o item VI do artigo 19 do Decreto nc 67.113, de 26 de agosto de 1970 - Publicado no
D.o. de.7 e republicadc em 8
de outubro de 1975
76.392 - Decreto de 6 de outubro de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de
Saneamento - D. N. O. S., área de terreno situada no
Município de Ibirama, no Estado de Santa Catarina - Publicado no D.O. de 7 de outubro de 1975
76.393 - Decreto de 7 de outubro de 1975 - Renova por
10 (dez) anos a concessão outorgada a Rádio Cultura de
Cuiabá Ltda. para executar
serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade
de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso - Publicado no D. O.
de 8 de outubro de 1975 ....
76.394 Decreto de 7 de outubro de 1975 Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do
Rio Grande do Sul - Publt-

54

57

58

60

61

61

62
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cado no D.a. de 8 de outubro de

1975

.....•

76.395 - Decreto de 7 de outubro de 1975 Concede à
"Empresa de Transporte Aéreo
del Peru - AEROPERU" autorização para funcionar no
Brasil Publicado no V.O.
de 10 e reto no de 30 de outubro de 1975
75.396 - Decreto de 7 de outubro de 1975 - Declara de
utilidade pública para fins de
constituição de servidão administrativa faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da centrais
Elétricas de Santa Catarina
S. A. - CELESC - publicado

62

63

no D,a. de 8 de outubro de
1975

64

76.397 - Decreto de 7 de outubro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação total ou parcial, ou de instituição de servidão de passagem, imóveis
constituídos de terras e benfeitorias, situados nos MUnicípios de Curitiba, São José dos
Pinhais, Morretes e Paranaguá,
no Estado do, Paraná - Publlcado no D.a. de 8 de outubro de 1975
64
76.398 - Decreto de 7 de outubro de 1975 - Concede à
CIMINAS - Cimento Nacional de Minas S.A. o direito
de lavrar argila no Município
de Pedro Leopoldo, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.a. de 8 de outubro de 1975 65
76.399 - Decreto de 7 de outubro de 1975 Concede à
CALFIBRA S.A. - Mineração Indústria e Oomércío o
direito de lavrar calcária no
Município de Ponta Grossa,
Estado do Paraná Publicado no Ir.O, de 8 de outubro de 1975
66
76.400 - Decreto de 7 de outubro de 1975 - Renova por
10 (dez) anos a concessão outorgada a Rádio Difusora de
Goiânia Ltda., para que a'
Fundação Padre Pelágto passe
a executar na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, serviço
de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regro-

PÁGS •

.-nal - Bnblicado no D.a. de
8 de outubro de 1975
76.421 - Decreto de 8 de outubro de 1975 - Altera dispositivos do Regulamento para
o Tráfego Marítimo, aprovado
pelo Decreto nc 5.798, de 11 de
junho de 1940, e alterado pelos
Decretos nss 50.114. de 26 de
janeiro de 1961, 50.330, de 10
de março de 1961, 2.080, de 17
de janeiro de 1963. 52.108-A.
de 11 de junho de 1963, 53.314,
de 16 de dezembro de 1963,
60.313, de 7 de março de HJô7,
62.179, de 25 de janeiro de 1968,
64.015, de 22 de janeiro de
1969, 64.548, de 20 de maio
de 1969, 73.176. de 20 de novembro de 1973 e 74.105, de
24 de maio de 1974 - Publicado no D'.O, de 9 de outubro de 1975
76.402 - Decreto de 8 de outubro de 1975 _ Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação dos imóveis que menciona, situados no
Município de Belém, Estado do
Pará. Pub. no D. O. de 9 de
outubro de 1975 ... . .. .. .. ..
76.403 - Decreto de 8 de outubro de 1975 - Cria o Sistema
Nacional de Emprego (SINE)
e dá outras providências. Pub .
no D. a. de 9 de outubro de
1975. .
76.404 - Decreto de 8 de outubro de 1975 - Dispõe sobre
apoio a programa de entidades
sindicais e dá outras providências. Pub. no D. O. de 9 de
outubro de 1975.
76.405 - Decreto de 9 de outubro de 1975 - Eleva as alíquotas do Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos. Pub. no
D. O. de 9 de outubro de
1975. .
76.406 - Decreto de 9 de outubro de 1975 - Dispõe sobre aímpotraçâo, arrendamento mercantil, locação ou aquisição no
mercado interno de produtos de
origem externa, por órgãos e
entidades da administração federal direta e indireta e fundações supervisionadas. Pub.
no D. O. de 10 de outubro de
1975. . ............•.........

68

63

70
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1]'6.407 _

Decreto de 9

bro de 1975 -

dê '~utu-

'

Institut normas

para importação, arrendamento mercantil, locação ou aquisição na mercado interno por

órgãos e entidades da adminis-

tração federal direta e indireta e fundações supervisiona-

das de máquinas. equipamen-

tos' e veículos. inclusive suas
partes, peças e acessórios, de
origem externa: e dá outras
providências. Pub. no D. O,

de 10 de outubro de 1975. ....

7~

76.408 - Decreto de 9 de outubro de 1975. - Estabelece cri-

tértos para apreciação de pedidos de assistência ou auxílios especiais formulados por
Estados. Pub. no D. O. de

10 de outubro de 1975.
76.409 - Decreto de 9 de outubro de 1975 _ Dispõe sobre a

criação

e

coordenação

74

dfl

Núcleos de. Articulação com a

Indústria. Pub. no D. O. de
10 de outubro de 1975.
76.410 - Decreto de 10 de outu-

75

bro de 1976 - Dispõe sobre o
Capital do serviço Federal de
Processamentos de Dados ....

(SERPRO). Pub. no D. O. de
13 de- outubro de 1975.
76.411 -- l)ecreto de 10 de outubro de 1975 __ Dírpõe sobre a

76

transformação de funções gratificadas em funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, Código DAI-lll,
do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro
Permanente da Escola Federal
de Engenharia de Itajubá e
dá outras providências. Pub.
no D. O.! de 13 de outubro de
1975. .
76.412 - Decreto de 10 de outubro de 1975 -- Dispõe sobre. a

estrutura básica do Ministério
d03 Transportes e dá outras
providências. Pub . no li. O.
de 13 de. outubro de 1975. ..
76.413 - Decreto de 10 de outubro de 1975 - Declara a caducidade do Manifesto de Mina
que menciona. Pub. no D. O.
de 13 de outubro de 1975. ....
76.414 -- Decreto de 10 de outubro de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de For-

76

17

80

mação de professores para as
Disciplinas Profissionalizantes
do Ensino de 2Q grau, Esquema I, da Faculdade de Ftlo.ofia, Ciências e Letras "Camilo
Castelo Branco", com sede na
cidade de São Paulo, Estado
de: São Paulo. Pub. no D. O.
de 13 de outubro de 1975. ....
76.415 - Decreto de 10 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento do curso de Engenharia Elétrica do Instituto
Nacional de 'I'elecomurucações de Santa Rita do Sapucai,
com sede na cidade de Santa
Rita do Sapucai, Estado de
Minas Gerais. Pub. no D. O.
de 13 de outubro de 1975. ....
76.416 - Decreto de 10 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Medicina da Fundação Uníversídade de Passo Fundo, com sede
na cidade de Passo Fundo, E3tado do Rio Grande do Sul.
Pub. no D. O. de 13 de outu-

80

80

bro de 1975.
76.417 - Decreto de 10 de outubro de 1975 - Autoriza o fun-

81

1975.
76.418 -

8]

cionamento da habilitação em
Educação Moral e. Cívica, no
curso -de Estudos Sociais da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com sede na cidade de Alegrete, ~tado do
Rio Grande do Sul. Pub. no
D. O. de 13 de outubro de

Decreto de 10 de outubro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Pedagogia do Centro Pedagógico
de Três Lagoas, em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso.
Pub. no D. O. de 13 de outubro de 1975. . . . . . . . . . . . . . . . .
76.419 - De.creto de 10 de outubro de 1975 - Concede à Cimento Itaú de Corumbá S.A.
o direito de lavrar calcário no
Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso. Pub . no
D. O. de 13 de outubro de
1975. .
76.420 -- Decreto de 10 de outubro de 1975 - Declara a cadu-

cidade do Manifesto de Mina
que menciona. Pub. no D. O.
de 13 de outubro de 1975. ....

82

82
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76.421 - Decreto de 10 de outubro de 1975 - Concede à Cia.
Cimento Portland de Sergipe o

direito de lavrar calcário nos
Municípios de Nossa Senhora
do Socorro e Laranjeiras, Estado de
Sergipe. Pub.
no
D. O. de 13 de outubro de

1975.

76.422 -

.

83

Decreto de 10 de outu-

bro de 1975 -

Concede reco-

nhecimento ao curso de Administração da Faculdade, de Admínistraçâo de Empresas de

Araçatuba, com sede na cidade
de Araçatuba, Estado de São
Paulo. Pub. no D. O. de 13
de outubro de 1975. . ... '. . . . . .

76.423 -

84

Decreto de 10 de outu-

bro de 1975 -

Promulga o Pro-

tocolo para a Continuação em
vigor do Convênio Internacional do Café de 1968 Prorrogado. Pub. no D. O.! de, 13
de outubro de 1975.
76.424 - Decreto de 10 de outubro de 1975 - Promulga o
Protocolo pelo qual se Ilnstitucíonajíza o Conselho de Ministros das Relações Exteriores das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu. - Publícado no o.o, de 13-nO-"7'5
76.426 - Decreto de ·10 de outubro de 19'75 - Promulga o
Protocolo para a Nova Prorrogação da Convenção sobre o
Comércio do Trigo. - Publicado no D.a. de 13-'10-75 "
76.426 - Decreto de 13 de outubro de 1975 - Revoga o artigo l° do Decreto nc 74.847,
de 6 de novembro de 19-74. \Pub. no n.o. de 14-10-75..
76.4'27 - Decreto de 13 de outubro de 1975 - Dispõe sobre
o regime de previdência dos
empregados no Banco Nacional de Crédito Cooperativo e
dá outras providências. - Publicado no u.o . de 14-10-75
76.42'8 - Decreto dê 13 de outubro de 1975 - Retifica o Decreto datado de 3 de novembro
de 1964, publicado no Diário
Oficial da União, de 5 subseqüente, que cassou a permissão
concedida à Rádio Educadora
de Goíandíra S .A. para estabelecer, na cidade de Goían-

84

84

85

85

85
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díra, Estado de Goiás, uma estação de radiodifusão sonora
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'76.587 - Decreto de 11 de novembro de 1975, - Reconhece
direito a reintegração em Iavor de Mário Torquato de Souza. - Publicado no .0.0. de 18
de novembro de 1975
250
76.588 - Decreto de 11 de novembro de 1975. - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o domínio útil
de uma área de terreno urbano, com benfeitorias, localizada na Cidade do Rio de J aneíro. Estado do Rio de Janeiro.
destinada ao serviço telefônico, pela Companhia Telefônica Brasileira. - Publicado no
76.586 -

1975

__

_.. _..

251

76.589 - Decreto de 11 de novembro de 1975 - Transfere a
sede do 3Q Batalhão de Comunicações do Exército, cria o 6Q
Batalhão de comunicações Divisionário e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 12 de novembro de 1975 .. 252
76.590 - Decreto de 11 de novembro de 19'15 - Dispõe 00bre os Sistemas Integrados de
Transporte Aéreo Regional e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 12 de novembro de 19'15
252
76.51n - Decreto de 11 de novembro de 1975 - Altera dispositivo do Regulamento para
o Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro, aprovado pelo Decreto no 58.{)78, de 21 de junho
de 12-66. - Publicado no D.a.
de 12 de novembro de 1975· .• 253
76.592 - Decreto de 12 de novembro de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transformação de empregos e cargos
para Categorias Funcionais
dos Grupos Artesanato Serviços Auxiliares, Outras' Atívtdades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte
Oficial e portaria do Hospital
das Forças Armadas, e dá QUtras providências. - Publicado no D.a. de 14 de novembro
de 1975 (Suplemento)
254
76.593 - Decreto de 14 de novembro de 1975 - Institui o
Programa Nacional do Álcool
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 14 de
novembro de 1975
255
76.594 - Decreto de 14 de novembro de 19'75 - Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos GrUDaS
Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços
Jurídicos e Serviços de 'rransporte Oficial e Portaria, do
Quadro Permanente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Esta-
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novembro de 1975 <Suplemen-

to

257

76,'595. - Decreto de 11' ~e novembro de 1975 - Díspoe sobre a transposição e transfor-

mação de empregos para as
Categorias Funcionais .dos
Grupos Artesanato, ~~rV1çQS
Auxiliares. outras Atividades
de Nível Superior, Outras AtIvidades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços ~e

Transporte Oficial e portaria,
da Tabela Permanente do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras
providências. - publicado no
D.a. de 18 de novembro de

19'75 (Suplemento)
76.596 - Decreto de 14 de novembro de 19-75 -

Regulamento

da

2~8

Aprova o

Comissão

Brasileira de Atividades Espaciais e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 14 e

ret. no de 25 de novembro de
1975

259

Decreto de 14 de novembro de 197·5 - Fixa o preço único básico para financiamento ou aquisição de óleo
bruto de menta "arvensis" da
safra de 1975-76, produzido nas
Unidades da Federação que
mencícna.
Publicado ',10
D.a. de 17 e reto no de 25 de
264
novembro de 19'75
76.598 - Decreto de 14 de novembro de 19'75 - Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos
Artesanato, Serviços Auxiliares, outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do
Quadro Permanente da Escola
Superior de Agricultura de Lavras, e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 18 de
novembro de 19'75, (Suplemen-

76.597 -

to)

•

76.599' - Decreto de 14 de novembro de 19"75 - Dispõe sobre a reclassificação de cargos
em comissão e transformação
de funções gratificadas em
funções de confiança, para a

265

PÁos.

composíção das Categorias Direçao Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superior, da Tabela permanente da
Universidade Federal do Paraná. - Publicado no D.a. de
18 de novembro de 1975 (Suplemento) .
266
76.600 - Decreto de 14 de novembro de 1975 - Altera dispositivos do Decreto número
68.099', de 20 de janeiro de
1971, com a redação dada pelo
Decreto nv 74.0(9', de 23 de
maio de 1974 que criou a Comissão Brasileira de Atívídades Espaciais (COBAE).
Publicado no D.O. de 17 de
novembro de 1975
266
76.601 - Decreto de 17 ~e novembro de 1975 - Abre a Presidência da República, em favor da Escola Superior de
Guerra o crédito suplementar
de ors 1.364.30000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 18 e ret .
no de 25 de novembro de 1975 268
76.602 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Abre à Presidência da República, em favor do Serviço Nacional de Informações, o crédito suplementar de CrS 950.000,00, para reforço de dotações,' 'consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 18 de novembro de 1975
269
76.603 - Decreto de '17 de novembro de 19-75 - Abre ao
Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
.
o-s 18.1'75.00000, para reforço de dotações consignadas no
Publivigente Orçamento. cado no D.O. de 18 e reto 110
de 25 de novembro de 197& .. 269
76.604 - Decreto de 17 de novembro de 19% - Abre à Justiça Eleitoral. em favor de diversas unidades orçamentárias,
o crédito suplementar de ....
Cr$ 54'7.300.00. para reforco de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
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no D.a. de 18 de novembro de
1975
76.605 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Abre I:1.J Ministério da Providência e ASS1S-

271

têncía Social o crédito saciementar

de

c-s

11.4HO.I)OÕ.OO,

para reforço de dotações consignadas no vigente OrçamenPub. no D.a. de 18'3 reto
no de 26-11-75................ 272
76.606 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Abre ao Ministério da Agricultura, » crédito suplementar de Or$
45.397.00,00. para reforço de

to. -

dotações consignadas TI:> vigente Orçamento. - Pub. no D.Q.
de 8 e reto no de 26-11-75..... 274
Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ad-

76.607 -

ministração das l<.. .a culdades Integradas Estácio de dá, com
sede na Cidade ia Rio de Ja-

neiro, Estado do Rio de Janeiro. - PubL no D.O. de
18-11-75

..................••••

.....................•

de 18-11-75

•................ o

279

76.615 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para Ins ue
terra e benfeitorias destinadas
à bacia de acumulação da Usina
Hidrelétrica de Capivara, no
Rio Paranapanema, no Rio Parenapanema, e localizadas em
diversos Muntcípíos dos Estados
de São Paulo e Paraná. - Pub.
no D.C. de 18 e reto no de 25-

Pub. no D.O. de 18-11-75 ••

280

280

281

76.613 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Autoriza o
runcíonemcnto do curso de
Artes Práticas da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de .Iales. com sede na
cidade de Jales,Estado de São
Paulo. - Pub. no D.C. de'
18-11 75 .....................••

76.610 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências da Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras do Sagrado
Coração de Jesus, mantida pelo Instituto das Apóstolas do
Sagrado Coração de Jesus, com
sede na Cidade de Barra, Estado de São Paulo. - Pub. no
D.O. de 18-11-75

........................•

76.614 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Prorroga o
prazo da autorização concedida
pelo.Decreto n- 74.845, de 6 de
novembro de 1974, às Companhias Arthur Levy Boat Servíce,
Inc. e Arthur Levy do Brasil,
Serviços Marítimos Ltda. -

76.609 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Administração da Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis
e de Administração de Empresas "Camilo Castelo Branco",
com sede na Cidade de São
Paulo. - Pub. no D.O. de 18
11-75

11-75

76.612 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento à habilitação em
Educação Moral e orvtce da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, com sede na
cidade de Bauru, Estado de
São Paulo. - Pub. no D.O.

279

76.608 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Farmácia da Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Esptríto Santo, com sede na Oídade
de Vitória, Estado do Espírito
Santo.
Pub. no D.O. de
18-11-75

76.611 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do Sagrado
Coração de Jesus. com sede na
Cidade de Barra. Estado de São
Paulo. - Pub. no .n.o. de 18

11-75

0

281

281

o.. o•.•.•• o 282

76.616 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Declara de
utilidade pública para fins de
constibuição de servidão admínístratlva, faixa de terra.
destinada à passagem de linha
de transmlesão da Oentrats
CELF. no Estado do R10
de Janeiro. - Pub. no D.Q.
280

de 18-11-75

o.. oo. o.

284
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76.617 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Concede à
EMIG Empresa de Mineração Guapi - Modelo Limi-

tada, o direito de lavrar areia,
areia quartzosa e cascalho, no

Municipio de Cachoeiras de
Macacu, Estado <10 Rio de Ja-

nelro.- Pub.

no

D.a. de

18-11-75
76.618 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão admi-

nistrativa, faixas de terra destínadee a passagem de linhas
de transmíssâo da Centrais
Elétricas de Santa Catarina
S.A. -

cELESC no Estado de

Santa Catarina. -

Pub. no D.Q

de 18-11-75 .................•
'16.619 - Decreto de 17 de novembro de 1975 -

Declara de

utilidade pública, para fins de

constituíçâo de servidão administrativa. faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da
Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo
Pub. no D.O. de 1811-75 ......•......•...........
76.620 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destina da à passagem de linha
de transmissão da Espirito
Santo Centrais Elétricas S.A.
- ESCELSA. - Pub. no D.O.
de 18-11 e reto no de 12-12-75..
76.621 - Decreto de 17 de novembro de 1975 - Revoga Decretos que aprova e alteram
o Regulamento da Escola de
Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda. - Pub.
no 0.0.' de 18-11-75.......
76.622 - Decreto de 17 de novembro de 1175 - Revoga os
Decretos que regulam o aproveitamento e a formação de
Oficiais para os Quadros de
Oficiais de Administração e
Especialistas em Suprimento
Técnico, do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica. Pub. no
D.O. de 18-11-75

76.623 _ Decreto de 17 de novembro de 1975 - Promulga
a Convenção sobre Comércio
Internacional das Espécies da
Flora e Fauna Selvagens em
Perigo de Extinção. - Pub. no
D.a. de 19 e reto no de 2811-75 ........................•
76.624 - Decreto de 18 de no285
vembro de 1975 - Declara-se de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, destinado ao Ministério do Exército. - Pub. no
D.O. de 19-11-75 ...........•
76.625 - Decreto de 18 de novembro de 1975 - Autoriza o
registro em nome da. União Federal, dos imóveis que menciona, situados no Municipio de
286
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. - Pub. no D.O. de 19
e reto no de 28-11-75
76.626 - Decreto de 18 de novembro de 1975 - Autoríza o
registro em nome da União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado de Minas Gerais. - Pub. no D. O. de
19 e reto no de 28-11-75. .....
26.627 _ Decreto de 18 de no287
vembro de 1975 - Autoriza o
registro,
nome da União
Federal, do imóvel que znenciona, situado no Estado de
Pernambuco - Pub. no D. O.
de 19 e reto no de 28-11-75
76.628 - Decreto de 18 de novembro de 1975
Revoga o
Decreto nv 16.456-A, de 28 de
agosto de 1944 que aprovou o
Regulamento para Classifica288
ção. Registro e Identificação
das Viaturas Automóveis do
Exército, e dá outras providências. _ Pub. no D. O. de
19-11-75. . • • ••...........•
76.629 - Decreto de 18 de novembro de 1975 - Declara-se de
288
Utilidade pública para fins de
desapropriação, o imóvel que
menciona, destinado ao Ministério do Exército. - Pub. no
D. o. de 19-11-75. • • . ....•.
76.630 - Decreto de 18 de novembro de 1975 - Dispõe sobre reclassificação de servidores da tjntversidade Federal do
Rio Grande do Sul, no Grupo
Ocupacional: Pesquisa Cíentí289

289

289
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fica, e dá outras providências.

_ pub. no D. O. de 20-11-75.
76.631 - Decreto de 18 de no-

292

vembro de 1975. _ Inclui os
cargos de
Químico 'I'ecnologista e Pesquisador em Engenharia Hidráulica nas relações do Decreto nc 59.664, de
5 de
dezembro de
1968.Pub. no D. O. de 20-11-75. " 293

'16.632 - Decreto de 18 de novembro de 1975 - Autoriza o
Ministro da Fazenda a conceder a garantia da União para
operação de crédito externo
que menciona. - pub. no D. O.

-

PÁGS.

Caxias. Estado do Maranhão.
- pub. no D. O. de 20.11.75 296
76.63B - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Dispõe sobre
retificação de enquadramento
de servidores da Universidade
Federal de Minas Gerais, e dá
outras providências. _ Pub. no
D. O. de 20.11. 75. ..........

de 20.11.75

de 19-11-75 . . . ......•••••.•
76.633 - Decreto de 18 de no-

293

19.11.75
'16.634 - Decreto de 18 de no-

294

vembro de 1975 _ Autoriza o
Ministro da Fazenda a conceder a .$arantia da União para
operaçao de crédito externo que
menciona. _ Pub. no D. O. de

vembro de 1975 - Extingue o
Comando Naval de Ladárlc,
criado pelo Decreto nv 61.171,
de 13 de agosto de 1967. Pub. no D. O. de 19-11-75. " 294
'16.635 - Decreto de 18 de novembro de 1975 - Extingue o
Comando Naval de Natal, criado pelo Decreto nc 52.271, de
17 de julho de 1963. - Pub.
no D. O. de 19-11-75. ........ 294
76.636 - Decreto de 19 de novembro de 1975 _ Dispõe sobre
a transposição e transformação de empregos permanentes e cargos efetivos para as
Categorias
Funcionais dos
Grupos Artesanato, Serviços
Auxiliares, Outras Atividades
de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médío, Serviços de 'I'ransporte Oficial e
Portaria. da Tabela Permanente da Agência Nacional - AN,
e dá outras providências.
Pub. no
D. O. de
21-11-75
(Suplemento) . . .
295
76.637 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Renova por
10 (dez) anos a outorga deferida à Rádio Difusora Mearim
S.A., para que a Rádio Mea~
rim Ltda., passe a executar
serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de

296

76.639 - Decvreto de 19 de novembro de 1975·- Dispõe sobre
enquadramento de servidor da
Escola Técnica Federal de Minas Gerais. e dá outras providências. - Pub. no D. O.
297

76.640 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Inclui Categoria Funcional no Grupo outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei
número 5.645. de 10 de dezembro de 1970, e dá outras
providências. _ Pub. no D. O.
de 20.11. 75

297

76.641 - Decreto de 19 de novembro de 1975 _ Declara a
caducidade do Manifesto de
Mina que menciona. - Pub. no
D. O. de 20-11-75
76. {i42 - Decreto de 19 de no-

296

vembro de 1975 _ Declara de
utilidade pública, pam fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da
Companhia.
Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Paulo.
- pub. no D. O. de 20-11-75. 299
76.643 - Decreto de 19 de novembro de 1975 Outorga à
Companhia Fiação e Tecelagem São Pedro, concessão para
o aproveitamento hidráulico de
um trecho do Rio Tietê no
Estado da São Paulo, para
uso exclusivo. - Pub. no D. O.
de 20 e reto no de 28-11~75. . 299
76.644 - Decreto de 19 de novembro de 1975 _ Concede reconhecimento do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Guarulhos, Estado de São
Paulo. - Pub. no D. O. de
20-11-75. ..

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

76.645 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade

300
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de Tecnologia do
Instituto
Educacional
de
Piracicaba,
Estado de São Paulo _ Pub.
no D. O. de 20-11-75. ....... 300
'16.646 - Decreto de 19 de no..
vembrc de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Matemática do centro pedagógico
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso. - Pub. no D. O. de
20-11-75. . . •

76.647 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento do curso de
Educação Artística da Faculdade de Educação de Marília,
com sede na cidade de Marília,
E'>tado de São Paulo. - Pub.
no D. O. de 20-11-75 ........
76.648 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Concede reconhecimento à habilitação em
Educação Moral e Cívica, do
curso de Estudos Sociais da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro,
com sede na cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo.
-Publícado no D. O. de 20 de
novembro de 1975
76.649 - Decreto de 19 de novembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Guaruihos
com sede na cidade de Gua:
rulhos, Estado de São Paulo .
- Publicado no D. O. de 20
novembro de 1975
76.650 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Concede
reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade
de Administração e Ciências
Contábeis de Guarulhos . com
sede na cidade de Gua~ulhos
Estado de São Paulo. - Pu~
bllcado no D. O. de 20 de novembro de 1975
76.651 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Altera a estrutura administrativa da Rede Ferroviária Federal Socledade Anônima - RFFSA, e
dá outras providências - Publicado no D. O. de 2Ô de novembro de 1975
76.652 - Decreto de 19 de novembro de 1975 - Dispõe so-

301

301

301

302

302

302
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bre a reclassificação de cargos
em COmissão e transformação
de encargos de gabinete, para
a composição das Categorias
Direção Superior e Assessoramenta Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente
da Universidade Federai do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.O. de 20 de novembro de 1975
76.653 - Decreto de 20 de novembro de 1975 - Deciara luto
oficial. - Publicado no D. O.
de 20 de novembro e ret .no
de 19 de dezembro de 1975 .,
76.654 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre ao Ministério da Fazenda em favor
de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
de crs 12.033.600,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 22 de novembro e reto no de 19 de dezembro de 1975
76.655 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre à Justiça do Trabalho em favor do
Tribunal Superior do Trabalho
e Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região o crédito suplementar de Cr$ 2.068.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de
122 de novembro e ret. no de
19 de dezembro de 1975
76.656 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre à Presidência da República em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar de Cr$ 85. 000,00, para
retorço de dotação consignada
no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 22 de novembro de 1975
76.657 - Decreto de 24 de ncvembro de 1975 - Abre ao
'I'ríbunal Federal de Recursos
o crédito suplementar de ...
Cr$ 371.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D. O. de 22 de novembro
de 1975
76.658 - Decreto de 24 de 'novembro de 1975 - Abre ao
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Ministério dos Transportes, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de ........•
crs 23.194.600,00, para rerorÇO de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 26 de novem-

nístérto dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Supervisionadas, o

crédito suplementar de
Cr$ 68.561.000,00, para refor-

ço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 22 de no310

76.660 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre ao Mi-

nistério dos Transportes, em
.davor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. o crédito suplementar de
Cr$ 43.270.000,00, para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Pubhcada no D.a. de 22 de novem-

bro de 1975 ................•
76.661 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre ao Mi-

Decreto de 24 de novembro de 1975 - Aprova o
Estatuto da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas - IBGE, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 22 de novembro de 1975 e republicado no
de 5 de dezembro de 1975 ... 321
76.665 - Decreto de 24 de novembro de 1975 :.. . .-.- Reclassifica
órgãos de deliberação coletiva
na área do Ministério da Fazenda. - Publicado no D. a.
de 22 de novembro de 1975 .. 330
76.666 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre ao Ministério da Fazenda e a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito
Suplementar de
.
c-s 41.677.900,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 22 de novem-

76.664 -

bro de 1975 .......•.....•.... 309
76.659 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre ao Ml-

vembro de 1975 .....•..•.•...
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bro de
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nistério das Relações Exteriores o crédito suplementar de
crs 5.669.900,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 25 de novembro de 1975
316
76.662 - Decreto de 24 de no..,
vembro de 1975 - Abre à Justiça Militar em favor do Superior Tribunal Militar e das
Auditorias da Justiça Militar
o crédito suplementar de
Cr$ 1.865.000,00 para reforço
de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 22 de novembro de 1975
317
76.663 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Abre ao Orçamento da União em favor de
diversos órgãos o crédito suplementar de
.
Ors 10.409.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D. a. de 22 de novembro de 1975
319

1975

76.667 - Decreto de 24 de no-vembro de 1975 - Concede à
Indústria Cerâmica Imbituba
Sociedade Anônima o direito
de lavrar quartzo no Municipio de Biguaçu, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. a. de 25 de novembro
de 1975
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76.668 - Decreto de 24 de nobro de 1975 - Dispõe sobre a
transposição e transformação
de cargos para as Categorias
Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de
Nível Médio e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria,
do Quadro Permanente da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 26 de novembro de 1975 (Suplemento) ... 334
76.669 - Decreto de 24 de novembro de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transformação de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos
Artesanato, Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de
Nível Médio e Serviços de
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Transporte Oficial e Portaria,
da Tabela Permanente da Universidade Federal de Goiás, e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 26 de novembro de 1975 (Suplemento) 335
76.670 - Decreto de 25 de novembro de 1975 - Cria a Embaixada do Brasil no Surlname. - Publicado no D.a. de
26 de novembro de 1975 ..... 336
76.671 - Decreto de 25 de novembro de 1975 - Concede novo prazo para utilização do
imóvel que menciona, situado
na cidade e Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.a.
de 26 de novembro de 1975 . 336
76.672 - Decreto de 25 de novembro de 1975 - Autoriza o
Serviço do
Patrimônio da
União a promover a aceitação
da doação do domínio útil do
terreno que menciona, situado
no Município de Niterói, Estado .do Rio de Janeiro. - Publicado no D.a. de 26 de novembro de 1975
76.673 - Decreto de 25 de novembro de 1975 - Dispõe sobre a criação de empregos, para a composição do Grupo-Segurança e Informações, na Ta'bela Permanente do Ministério
das Minas e Energia, e dá outras providências. - Publicado
no D.a. de 27 de novembro de
1975
76.674 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Cancela autorização para funcionamento
no Brasil da The Motor Union
Insurance Company Limited,
'- Publicado no D.a. de 26 de
novembro de 1975 ... . . . . . . .
76.675 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre, à Presidência da República em favor do Conselho de Segurança
Nacional, Q crédito suplementar de crs 1. 085.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27/11 e
reto no de 2 de dezembro de
de 1975
76.676 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre à Presidência da República em favor do Estado-Maior das For-
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ças Armadas, o crédito suple-

mentar de crs 475.400,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
- Publicado no D.a. de 27/11
e reto no de 2 de dezembro de
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.677 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre ao Ministério do Exército o crédito
suplementar de Cr$ 9.044.900,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
27 de novembro de 1975 .....
76.678 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Dispõe sobre a criação de funções para.
a composição das Categorias
Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do
Estado. - Publicado no D.a.
de 28 de novembro de 1975 (Suplemento) . . . . . . . . . . . . . . . .
76.679 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades orçamentárias
o crédito suplementar de ....
crs 9.318.200,00 para. reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 27/11 e reto no
de 12 de dezembro de 1975 ..
76.680 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre ao Orçamento da União em favor de
diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 5.390.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de
27 de novembro de 1975 .....
76.681 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre a Enc-argos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito
suplementar de
.
c-s 17.676.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. - Publi ...
cado no D.a. de 27/11 e reto
no de 2 e 9 de dezembro de
1975
76.682 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Abre à Pre-
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sldêncta da República e ao Ministério da Justiça em favor
de diversas Umdedee o cré-

dito suplementar de

.

Cr$ 487.800,00 para reforço de

dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 27 de novembro de 1975
76.683 - Decreto de 26
vembro de 1975 - Abre
nistério do Trabalho,
dito suplementar de
Cr$ 5.540.000,00, para

349
de noao Mio cré.
reforço

de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 27 de novem-

bro de 1975
350
76.684 - Decreto de 26 de novembro de 1975 - Altera dispositivo do Decreto nv 74.539,
de 11 de setembro de 1974 que

cria o Centro de Mísseis da
Marinha. - Publicado no D.a.
de 27 de novembro de 1975 ..

76.685 - Decreto de 27 de novembro .de 1975 - Cria a Comissão de Desportos da Marinha, e dá outras providências. - Publicado no D.Q. de
28 de novembro de 1975 . . .
76.686 - Decreto de 27 de novembro de 1975 - Aprova o
Regulamento para a Comissão
de Desportos da Marinha, e
dá outras providências - Publicado no D.a. de 28 de novembro de 1975
76.687 - Decreto de 27 de novembro de 1975 - Aprova o
Regulamento para o Centro de
Educação
Física Almirante
Adalberto Nunes, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 28 de novembro de ..'
1975 .............•............
76.688 - Decreto de 27 de novembro de 1975 - Altera dispositivo do Regulamento para
a Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha, aprovado pelo Decreto nv 69.023, de 6 de agosto de 1971, alterado pelo Decreto nv 75.633, de 18 de abril
de 1975. - Publicado no- D.a.
de 28 de novembro de 1975 ..
76.689 - Decreto de 28 de novembro de 1975 - Concede à
Indústria Cerâmica Imbituba
SI A o direito de lavrar areia
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quartzosa no Municipio de Treze de Maio, Estado de Santa
Catarina. - Publicado no D.o.
de I'.' de dezembro de 1975 . '''', 358
76.690 - Decreto de 28 de novembro de 1975 - Retifica a
concessão de lavra outorgada
à Companhia Paulista de Mineração pelo Decreto nv 22.771,
de 19 de março de 1947. - Publicado no D.a. de 1 de dezembro de 1975
359
76.691 - Decreto de 28 de novembro de 1975 - Autoriza o
aterro de área em mar e a cessão, sob o regime de aforamento do terreno que menciona, situado no Munícípíc de Cabo
Frio, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D.a. de
1 de dezembro de 1975
359
76.692 - Decreto de 28 de nO
vembro de 1975 - Retifica o
Decreto nc 72.093, de 17 de
abril de 1973, alterado pelo Decreto nc 76.384, de 2 de 01ltUbro de 1975, que classificou e
transformou cargos, funções e
encargos de gabinete para a
composição do Grupo Direção
e Assessoramento Superíores
do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda - Publicado no D.O. de 1 de dezemM
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bro de 1975 ......••..•.....••
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76.693 - necreto de 28 de novembro de 1975 - Aprova o
Regulamento do Fundo Especial de Publicidade e Divulgação e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 1 de
dezembro de 1975 .... . . . . . . . . 361

354

76.694 - Decreto de 28 de novembro de 1975 - Dispõe sobre a execução do Decreto-lei
nc 1.414, de 18 de agosto de
1975, e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 1 de
dezembro de 1975 ...........• 362

358

76. 695 - Decreto de 1 de dezembro de 1975 - Promulga o
Acordo sobre cooperação no
Campo dos Usos Pacrrtcos da
Energia Nuclear Brasil-República Federal da Alemanha. Publicado no D.a. de 2 de dezembro de 1975
363
76.696 - Decreto de 1 de dezembro de 1975 - Declara de
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utilidade pública, para fins de
constituiç.ão de servidão admí-

nistrativa, faixa de terra dcs-

tínada à passagem de linha de

transmissão da Espírito Santo
Centrais Elétricas S. A.
ESCELSA, no Estado do Espl-

rito Santo. - Publicado no
n.o. de 2 de dezembro de 197il 365
76.697 - Decreto de 1 de dezembro de 1975 - Declara de
utilidade pública. para fins de
constituição de servidão admi-

nistrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Centrais métricas Matogrossenses S.A. CEMAT. no Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D.a.

de 2 de dezembro de 1975 .... 366
'l6.698 - Decreto de 1 de de-

zembro de 1975 - Torna sem
efeito aproveitamento do dtaponivel no Quadro do Hospital
dos Servidores do Estado e cassa a disponibilidade do. mesmo. - Publicado no D.O. de
2 de dezembro de 1975 ....••• 366
76.699 Decreto de 1 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a transposição e transforma..·
ção de cargos para as Categorias Funcionais dos Grupos:
Artesanato, Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de
Nível Médio. Serviços auncücos
e Serviços de Transporte on..
cial e Portaria, do Quadro Petmanente da Universidade Federal da Bahia, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 3 de dezembro de H75
(Suplemento) . .
367
76.700 Decreto de 1 de dezembro de 1975 - Dispõe .50bre a transposição e transformação de cargos para as categorias Funcionais dos Gruvos: Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Superior. Outras Atividades de N1vel Médio e Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal
de Juiz de Fora e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 3 de dezembro de 1975 368
'76.701 - Decreto de 1 de dezembro de 1975 - Autoriza a
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Universidade Federal da Bahia
a realizar pesquisas geofísicas
e geológicas marinhas, na Baia
de Todos os Santos e na Plataforma Continental do Esi;a,do da Bahia. - Publicado no
D.o. de 2 de dezembro de 1975 370
76.702 - Decreto de - 1 de dezembro de 1975 - Concede cutorizaçâo às empresas Compagnie Générale de Geophyuique e
Companhia Brasileira de Geof1sica, para operarem na plataforma continental a serviço
da Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS. - Publicado no D.O. de 2 de dezembro
de 1975
370
76.703 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Estabelece

normas para a redução do consumo de combustível para autoveiculos por parte dos órgãos
e entidades da administração
federal direta e indireta e fundações supervisionadas. - Publicado no D.O. de 2 de dezembro de 1975 ........•...•.. 371
76.704 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Acrescenta
dispositivos aos Decretos números 76.406 e 76.407, de 9 de
outubro de. 1975, que, respecttvamente, dispõem sobre a Importação, arrendamento meccantil ou aquisição, no mercado interno, de produtos de ortgem externa por órgãos e -p.nti·
dades da administração fede:al
direta e indireta e fundações
supervisionadas; e institui ll<:rmas para as mesmas opera;çot!.,
relacionadas com máquinas,
equipamentos e veículos, inclusive suas partes, peças e acessórios. - Publicado no D.O.
de 2 de dezembro de 1975 .... 371
76 .705 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Renova por
10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Anhangüera,
Difusora e Televisara S. A.,
cuj a denominação foi. p~st~
riormente. alterada para RádIO
Anhangüera S. A. pa;ra. ex~
cutar serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito nacional na Cidade de
Goiânia. Estado de Goiás Publicado no n .o, de 3 de dezembro de 1975 ..••..•.• ~, • . • 372
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76.706 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Autoriza o Ser..
viço do Patrimônio da União

a aceitar doação de imóvel em
Itaituba-PA destinado ao Mi4
nistério do Exército. - Pubil-

cada no D.a. de 1 de dezembro de 1975 ...........•.....•.
16.707 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Autoriza o registro em nome da União Fe-

373

deral do imóvel que meneiona situado no Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no

D.a. de 3 de dezembro de 1975 374
"76.708 -

Decreto de 2 de dezem..

bro de 1975 -

Autoriza o re-

gistro, em nome da União Federal dos imóveis que meneiona, situados no Estado do Rio
de Janeiro. Publicado !lI)

D.a. de 3 de dezembro de 1975 375
76.709 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Autoriza o

registro em nome da União Federal. do imóvel que menciona,
situado no Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D. a.
de 3-W-75
76.710 - Decreto de 2 de dezembro de 19-7{) - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no
D.O. de 3-12-75
76,711 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio
de Janeiro. Publicado no
D.O. de 3-12-75
76.712 - Decreto de 2 de deaembro de 1975 - ,Autoriza O
registro, em nome da União
Federal, dos imóveis que menciona, situados no Estado do
Rio de Janeiro, - Publicado
no D.a, de 3-12-75 .,
16.7'13 - Decreto de2 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado de Per-Pernambuco. - Publicado no
D.O. de 3-11-75
76.714 Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União

375
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376
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376
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Federal, do imóvel que men-ciona, situado no .Estado de
Pernambuco publicado no
D.O. de 4-12-75
76.71'5 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Concede a
"Línea Aérea del Cobre S.A.
LADECO", autorização para funcionar no Brasíl . - Publícado no ti.o, de 5-12-75 ..
76.7:H3 - Decreto de 2 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a transposição e transformação de cargos para as Ca tegorias Funcionais dos Grupos:
[Policia
Federal, Artesanato,
'Serviços
Auxiliares,
Outras
Atividades de Nível Superior,
Outras Atividades de Nivel
Médio, Serviços Juridicos e
Serviços de Transporte Oficial
e Portaria do Quadro Permanente do Departamento de Policia Federal. - Publicado noo.o, de '5-12-7'5 (Suplemento)
76.717 - Decreto de 2 de dezembro de 1976 - Dispõe sobre
a transformação e transposição
de empregos para Categorias
Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nivel Médio, Serviços Jurídicos e
Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, da Tabela Permanente da Universidade Federal
de Santa Maria, e dá outras
provídênclas , - Publicado no
D. a. de 5-12-7'5 (Suplemento)
7ü,'718 Decreto de 2 de dezembro de 19'7'5 - Dispõe sobre
a criação de funções e transformação de cargos em comissão e funções gratificadas, para composição da Categoria Direção Intermediária, do Quadro
Permanente da Universidade
Federal de Juiz de Fora, e dá
outras providências. - Puhlicada no tr.o, de 5 e reto no
de 112~12-75 (Suplemento) ....
76.719 - Decreto de 3 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a Estrutura Básica do Ministério da Previdência e Assistência Social e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 4 de dezembro de 1975. ..
76.720 - Decrto de 3 de dezembro de 1975 - Retlilca O De-
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ereto nv 74.035, de 10 de maio
de 1974, que autoriza a cessão
sob a forma de utilização gratuita, do terreno que menciona, situado em Vitória (ES)
_ Publicado no D.O. de 4 de
dezembro de 1975
387
76.721 - Decreto de 3 de dezembro de 1975 - Declara de utilidade pública e interesse social
área de terra abrangida pelo
Projeto de Irrigação "Cachoeira 11", no Município de Serra
Talhada, Estado de Pernambuco - Publicado no D. O. de
4 de dezembro de 1975
387
76.722 - Decreto de 3 de dezembro de 1975 - Declara de de
utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), área de terra abrangida pelo Projeto de Irrigação Estreito - Setor 111", nos
municípios de Urandí e Sebastião Laranjeiras, Estado da
Bahia. - Publicado no D.O.
de 4 de dezembro de 1975 ..•• 388
76.723 - Decreto de 3 de dezem...
bro de 1975 - Declara a caducidade da concessão outorgada
a Berniní Mônaco para lavrar
conchas calcárias no Município de Cananéa, Estado de São
Paulo - Publicado no D.O.
de 4 de dezembro de 1975 .... 390
76.724 - Decreto de 3 de dezembro de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de licenciatura em Ciências da Faculdade de Ciências e Letras de
Bragança Paulista, com sede na
cidade de Bragança Paulista,
de São Paulo - Publicado no
.. D.O. de 4 de dezembro de 1975 391
76.725 - Decreto de 3 de dezembro de 1975 - Autoriza o funcionamento do curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis
e Administrativas, com sede na
cidade de Barbacena, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D.O. de 4 de dezembro de
1975

76.726 - Decreto de 3 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a
criação de funções para com-

391
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posição das Categorias Direção
Intermediária e Assistência
Intermediária, do Grupo Direção e -Asslstência Intermediária, __ do Quadro Permanente
da Universidade" Federal da
Bahia, e dá outras .providências - Publicado - no D. O. de
de5 de dezembro de 1975 csuplemento)
392
76.727-- Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura,
o crédito suplementar de Cr$
27.613.800,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. O. de 5 de dezembro de 1975
(Suplemento)
393
76.728 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 -r- Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o
crédito suplementar de Cr$ ..
70.802.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D.O. de 5 de dezembro ·de 1975
(Suplemento)
. . . . . . . . . . . . . . 405
76.729 - Decreto de 4 de dezembro' de 1975 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura,
o crédito suplementar de Cr$
900-.000,00 para reforço de dotação consignada no vigente
Orçamento
Publicado no
D.O .. de 5 de dezembro de ,1975
- (Suplemento A)
427
76.730 - Decrto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura e
a encargos Gerais da União, o
crédito suplementar' de Cr$ ..
304.018.800.00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. o. de 5 de dezembro de 1975
(Suplemento A) . . . . . . . ... . . . 427
76.731 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o
crédíto suplementar de Cr$
83.710.600,00, para reforça de
datações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D.O. de B de dezembro de 1975
(Suplemento -A) . . . . . . . . . . . . . 453
76.732 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Mínís-
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tério da Educação e Cultura e
a Encargos Gerais da união, o
crédito suplementai' de (,,'1:$ ••
43.200.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento _ Publicado no
D.O. de 5 de dezembro de 1975
(Suplemento) .. .... .. .. .. .... 462
76.733 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre a Encargos

Gerais da União o crédito suplementar de Cr$
.
1.243.700.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento - publicado
no. D.a. de 5 de dezembro de
1975 (Suplemento)
464
76.734-:- Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Minis-

tério da Fazenda. em favor
de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
Cr$ 5.150.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D.O. de 5 de dezembro de
1975 (Suplemento)
. . . . . . . . .• 465
Decreto de 4 de dezembro de 1975 ....... Abre a diversos
órgãos o crédito suplementar
de crs 62.201.500,00. para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento - Publicado no D.O. de 5 de dezembro de 1975 (Suplemento

76.735 -

A)

mente da União, em favor de
diversos órgãos, o crédito suplementar de. Cr$
.
3.054.429.100,00 para reforço
de dotações consmadas no vigente Orçamento - Publicado
no D.a. de 5-12 e reto no de
12 de dezembro' de 1975 (SUplemento A)
.. .. .. .. .. .. .. .. 475
76.739 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Minis-

tério das Comunicações, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 93.519.600,00,
para reforço de dotações consignadas' no vigente Orçamento - Publicado no D. a. de 5
de dezembro de 1975 (Suplemento A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao GOverno do Distrito Federal, o
.
crédito suplementar de
Cr$ 87.,000.000,00, para reforço
de .dotação consignada no vigente Orçamento - Publíoado
no D. O. de 5 de dezembro de
1975 (Suplemento A)
493

76.740 -

Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre à Justiça <lo Distrito Federa' e dos
Territórios, em favor do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal - Justiça
dos "rerrttórtos, crédito suplementar de Cr$ 1.854.50-0,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento
- Publicado no D. a. de 5 de
dezembro de 1975 (Suplemen-

76.741 -

467

Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
crs 14.487.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D.a. de 5
de 'dezembro de 1975 (Suplemento A)
, . . 470

76.736 -

Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre à Justiça
do Trabalho em favor do Tribunal Regional do Trabalho da.
9~ Região o crédito especial de
Cr$ 13.500.000,00 para o fim
que especifica - Publicado no
D.a. de 5 de dezembro de 1975

76.737 -

(Suplemento A)
474
76.738 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao orça-

to

A)

495

Decreto de 4 de de. zembro de 1975 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 628.864.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Publicado no D. N. de 5 de
dezembro de 1975 (Suplemen-

76.742 -

to A)

Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, o crédito suplementar
de Cr$ 150.000,00, para reforço

76.743' -

497
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de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D. O. de 5 de dezembro de
.
1975 (Suplemente A)
76.744 - Decreto de 4 de dezembro de 1975
Abre aos
Ministérios da Previdência e
Assistência SOCial, da Saúde e
do Trabalho, o crédito suplementar de crs 239.427.800,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento
- Pubicadc no D. O. de 5 de
dezembro de 1975 (Suplemento A)
76.745 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre à .Jus.tíça do Trabalho em favor de
diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
Cr$ 16. 7Q8 .QOO 00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D. O. de 5 de dezembro de
1975 (Suplemento A) .•••••••
76.746 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério do Trabalho, o crédito
suplementar de Cr$ 7.183.800,00
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento
- Publicado no-Do O. de 5 de
dezembro de 1975 (Suplemento A) ..••..••••••••••••••••••

502

504

517

523

76.747 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao -Mi~
nísténo do Interior, em favor
da Secretaria' Geral e secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 76.220.00000, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento Publicado no D. O. de 5 de
dezembro de 1975 (Suplemento A)
526
76.748 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 ---..,. Abre ao Ministério da Agricultura, em favor do Departamento do Pessoal, o crédito supementar de
Cr$ 19.200.000,QO, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento Pub'tcado no D. O. de 5 de dezembro
de 1975 (Suplemento A)
532
76.749 - Decreto de 4 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério do Interior, em favor
do Gabinete do Ministro da

PÁGS.

Coordenação do Projeto Rondon, o crédito suplementar, de
Cr$ 6.000.000,00, para reforço.
de dotações consignadas novígente Orçamento - Publicado
no D. O. de 5de dezembro de
1975 (Suplemento A) •.....•• .534
76.750 - Decreto de 5de dezembro de 1975 - Altera o Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de. Serviço (FGTS), aprovado pelo Decreto no 59.820. de 20 de dezembro de 1966, e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 5 de dezembro de
1975
537
76.751 - Decreto de5 de dezembro de 1975 ,- Díspôe rsobre a transposição e transformação de cargos para Catégorias dos Grupos Artesanato,
Serviços Auxiliares,
outras
Atividades doe Nível Superior,
Outras Atividades de
Nível
Médio, Serviços Jurídicos e
Serviços' <te Transporte Oficial
e Portaria, do Quadro Perma-.
nente da Universidade. Federal Rural do Rio. de Janeiro,
e dá outras provídêncías Publicado no D. O. de' 11 de
dezembro de 1975 (Supemento)
..... :.................... 538
76.752 - Decreto de 5 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a reclassíflcaçâo de cargos em
Comissão e transformação de
funções gratificadas em ruuções de .confíança, para a composição das Categorias Direção
Superior e Assessoramento Superfor, do Grupo-Díreçâo e
Assessoramento Sup-eriores. da
'I'abe'a Permanente da Universidade Federal de Alagoas Publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1975 (Suplemento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
76.753 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Altera o artigo 3Q do Decreto nv 60.737,
de 23 de maio de 1967, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Instituto Brasileiro
do Café UBC) - Publicado no
D. O. de 9 de dezembro de
540
1975
76. 754 ~ Decreto de 9 _de dezembro de 1975 - Declara _de
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utUidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linhas de

transmissão da Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG,
no Estado de Goiás - Publícede no D. O. de 10 de dezembro de 1975
541
76.755 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Autoriza es-

trangeiros a adquirirem direitos sobre os terrenos que men-

ciona - Publicado no D. O.
de 10 e retificado no de 12 de
dezembro de 1975
541
76.756 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Autoriza o
Serviço
do
Patrimônio da
União a formalizar a não aceitação da doação do terreno que
menciona, situado no Municí-

pio de Urussanga, Estado de
Santa Catarina - Pub.ícadc

no D. O. de 10 de dezembro
de 1975 .....•................. 542

76.757 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a retificação da relação nominal que acompanhou o Decreto nc '60.335, de 8 de março de
1967 - Publicado no D. O. de
10 de dezembro de 1975
543
76.758 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Altera dispositivos do Decreto nc 71.534,
de 12 de dezembro de 1972, que
díspõe sobre a estrutura, funcionamento e competência do
Ministério das Relações Exteriores - Publicado no D. O.
de 10 de dezembro de 1975 .. 543

76.7'59 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
retificação de enquadramento
de servidor da Universidade
Federal de Juiz de Fora e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 10 de dezembro de 1975
544
76.760 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a criação' de funções integrantes da Categoria, Direção Intermediária, do Grupo-Direção
e Assistência Intermediárias,
do Quamo Permanente da Faculdade de Odontologia de
Diamantina Publicado no

PÁGS.

D. O.

de 12 de dezembro de
1975 (Suplemento) '........... 540
76.761 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Altera o
Decreto nv 76.090, de 7de
agosto de 1975, que dispõe sobre a transposição e transformação de cargos do Quadro
Permanente do Ministério das
Minas e Energia, para fins de
inclusão de cargos em Categorias Funcionais dos Grupos:
Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atívidades de Nível Médio, Serviços
Jurídicos e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, dos
mesmos Quadro e Ministério.
- Publicado no D. O. de 12
de dezembro de 1975 (Suplemento)
545
76.762 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transformação de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria,
da Tabela Permanente da Superintendência de Seguros Privados - SUS'EP, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 12 de dezembro de
1975 (Suplemento) .. . . . . . . . .. 546
76.763 - Decreto de 9 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
as atividades médico-periciais
do Serviço Público Federal
Civil, extingue a Divisão Nacional de perícias Médicas do
Ministério da Saúde e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 10 de dezembro de 1975

76.764 - Decreto de 10 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e a transformação de funções gratificadas em funções de confiança,
para a composição das Categorias do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, da
Tabela Permanente da Uuiver-.
sidade Federal Rural do Rio
de Janeiro e dá outras provi-

547
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Publicado no D.O.
de 12 de dezembro de 1975
(Suplemento)
,....... 548
76.765 - Decreto de 10 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre e, transformação, de cargos
em comissão e funções gratificadas em funções integrantes
da Categoria Direção Intermediária, do Grupo-Direção, e
Assistência Intermediárias, código: DAI-110, do Quadro Permanente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 12 de
dezembro de 1975 (Suplemendências , -

to)

548

76.766 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a transformação de empregos permanentes e cargos
efetivos para as Categorias
Funcionais dos Grupos Tributação, Arrecadação e Fiscalização,
Artesanato, Serviços
Auxiliares, OUtras Atividades
de, .Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, 'Serviços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria,
da Tabela Permanente e do
Quadro Permanente do Instituto Nacional de Previdência
Social - INP8, e dá outras
providências. - Publicado no
D, O. de 19 de dezembro de
1975 (Suplemento) ..... . . . . .. 549
76.76'7 - Decreto de 11 de dezembro de -1975 - Aprova o
Regulamento para a Diretoria
de Aeronáutica da Marinha.
- Publicado no D.O. de 12
e ret. no de 23 de dezembro
de 1975

551

76.768 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - Altera dispositivo do Cerimonial da Marinha do Brasil; aprovado pelo
Decreto nv 43.807, de 27 de
maio de 1958, alterado pelos
Decretos números 61.048, de
21 de julho de 1967, 62.522, de
15 de abril de 1968 e 65.840,
de 11 de dezembro de 1969.
Publicado no D. O. de 12 de
dezembro de 1975
554
'76.769 ,- Decreto de 11 de debro de 1975 - Autoriza o Serviço do Patrimônio da União
a .prorpçv~r _~ . aceitação da

doação do terreno que menciona, situado no Município de
Ilhéus, Estado da Bahia. .
Publicado no D. a. de' 12 de
dezembro de 1975
554
76.770 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - Autoriza a
cessão, sob o regime de aforamento, do terreno nacional
íntenor que menciona, situa-'
do no Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul. - Publicado no D.a. de
12 de dezembro de 1975
554
76.771 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - Autonaa a
cessão, sob o regime de aroramento, dos terrenos de marlnha e acrescidos que menciona, situados no Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D. a. de 12 de dezembro
de 1975 ...............•......

555

76.772 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - RetifIca o
Decreto ne 75.280, de 23 ·de
janeiro de 1975, que declarou
de interesse social, para fins
de desapropriação, imóveis I'UTais situados nos Municípios
de Céu Azul, Matelândia, Medianeira e São Miguel do
Iguaçu, no Estado do Paraná, compreendidos na área
prIoritária de que trata o Decreto ns 69.411, de 22 de outubro de 1971. - Publicado no
D. O. de 12 de dezembro de
'1975 ..................•......
75.773 - Decreto de 11 de de-

bro de ·1975 ._' Retifica o Decreto ns 74.391, de 12 de agesto de 1974, que declarou de ínteresse social, para fins de
desapropriação, imóvel rural
situado no Estado de Santa
Catarina, compreendido na
área prioritária de Reforma
Agrária, de que trata o Decreto nv 69.411, de 22 de outubro de 1971. - Publicado
no D. a. de 12 de dezembro
de

1975

76.774 - Decreto de 11 de dézembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins ,de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destínada à passagem de linha
de transmissão da Espírito
Santo centrais Elétrkcas S .~,.

555

556
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- 'ESCELSA, 'no Estado do
Espírito Bantc ..
Publicado
no D. O. de 12 de dezembro
de 1975
557
76.775 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
consbttulçâo de servidão admlnístraüva.. faixa de terra destinada .à passagem de linha
de transmissão da Espírito
Santo-Centrais Elétricas S.A.
ESClELSA;IlO Estado do
'Espírito Santo. - Publicado
no .tr.o; de ·12 de dezembro
de 1975
558
76.776 -DecretO' de 11 de debro de 1975 --'- Declara de utilidade púbhca, para fins de
desapropmação pela Telecomunicações' de São Paulo, S.A.
-r-.

,~'TELESP,

uma" área de .terfa; sem' benfeitorias, a ser desmembrada ·de maior porção;

situada na cidade de Aguaí, .

Estado. .de São Paulo, ,paTa·'
construção' de prédio destinado à Central Telefônica local.
- , publicado. no D.O;· de, 12
de: .dezembro de 1975 .. '.. . . . . . ,559
76. 777 -c-v.Decreto de 11 de dezembro" 'de ::·"1975- '. outorga
concessão, à Empresa Paulista
de, Televisão Ltda. para estabelecer .urna .estação' de. radíodifusão sonora de sons e ímagene. (televisão), na cidade de
Camplnas.. Estado de,' SãoPau~
·,~'lo . ..,...." Publicado no D, 0-. de
12e,,,r~t,. no de 23 de desembrode 1975
559
76.778, --.:..' Decreto rde 11 de debro ··de., 1975",-': Dispõe sobre
a, cr1açâo',de:'.funçôes de conríança para a composição das
Categorias-v do .Grupo Direção
e .Assessoramento Superiores
da" Tabela Permanente da Faculdade .: Federal 'de Odontologia. '. de Díamantdna, e dá' outras provldênclàs. --'-:-"Publica'.","do' no D'. Ó . 'de 12 de dezembro de 1975
550
76.779-'Dec'reto de 'lIde dezembr() , de ..1975 --'-:- Dispõe sobre,' a' transformação de cargos ,eIU(Xjm,issão ~araa compostção: das Categorias Direção Superíor . .Assessoramento 'c~u:p~rior" 'd(l, ,~Grtipo-Oireção
e .Asses50r'a;hiento:: ',: S~Per1ores,
é

PA_s.
do Departamento de Imprensa Nacional, do Ministério da
Justiça. - Publicado no D.O.
de 12 de dezembro de 1975 ...
76.780 - Decreto de 11 de dezembro de 1975 - Aprova o
Regulamento Interno dos Serviços
da
Ae ro n u t ic a
(RISAER). Publicado no
D. a. de 15 de dezembro de
1975
,
76.781 - Decreto de 12 de dezembro de 1975 - Extingue o
Comando a Companhia COmando da 4" Região Militar
- 4" Divisão de Exército, cria
os Comando e Companhia Comando da 4a Divisão de Exército e Comando e Companhia
Comando da 4" Região Militar e dá outras providências.
-,.Publicado no D.O. de 12
dezembro de 1975
76.782 - Decreto de 12 de dezembro de 1975 - Fixa o fator de reajustamento salarial
relativo a dezembro de 1975.
- Publicado no D. a. de 15
de dezembro de 1975
76.783, -:- Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Abre à Prestdência da República e ao
Ministério da Justiça em favor
de diversas Unidades o crédito suplementar de
.
ors 21.388.100,00 para reforço
de .dctações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no ti.o, de 15 de dezembro de 1975 .. .. .. . .. . .. .. .. .
76.784 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Prorroga a
vigência de reduções das a11quotas do Imposto sobre Produtos Industrializados relativas aos têxteis. - Publicado
no D, O. de 16 de dezembro
de 1975
76.785 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Unlveraídade Federal de Sergipe, com
sede na cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe. - Publicado no D. a. de 16 de dezembro de 1975
76.786 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Lé-

561
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tras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Venceslau, Estado de
São Paulo. Publicado nO
D. a. de 16 de dezembro de

1975
76.787 -

637

Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis da Uni versídade Federal de Sergipe, com
sede na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. - Publicado
no D. a. de 16 de dezembro
de

1975

637

Decreto de 15 de dezembro de 1975 ~ 'Concede reconhecimento ao curso de
Geografia do Centro Pedagógico de Três Lagoas, Es~ado
de Mato Grosso. - Publicado
no D. a .. de 16 de dezembro
de 1975 ..................•. ;. 638
76.789· - Decreto de 15 de dezembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Engenharia de Materiais da
Universidade Federal de São
Carlos, com sede na cidade de
São Carlos, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 16' de dezembro de 1975 .. 638
76.788 -

Decreto de 15· de dezembro .de 1975- .Concede
reconhecimento aos, cursos de
Letras e de Estudos Sociais da.
Faculdade de .j'nosone, Ciências e Letras de Santiago, com
sede na cidade de Santiago,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. a. de 16
de dezembro de 1975
638
76.791 - Decreto de 15 de dezembro . de 1975 - Concede
reconhecimento ao curso de,
Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da
Fundação
Universidade
de
Uberlândía, com sede na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. a. de 16 de dezembro de

76.790 -

1975
76.792. -

Decreto de 15 de dezembro de 1975 - \ Concede
reconhecimento ao curso de
Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo, com .
sede na, cidade de. Passo Fun.:.
do, Estado do Río Orande do

639
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Sul. - Publicado no D.a. de
16 de dezembro de 1975 ......• 639
76.793 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 Concede
reconhecimento à Universidade de Santa úrsula, com sede
na cidade do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro. ----:'
Publicado no D. a. de 16 de
dezembro de 1975 .........•.. 639
76.794 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Autoriza o
funcíonamen to do curso de
Turismo da Faculdade·· Níteroíense de Educação, Letras e
Turismo, com sede na cidade
de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
-de 16 de dezembro de 1975· .. 640
76.795 -

Decreto de 15 de de-

zembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Serviço Social da Faculdade
de Serviço Social de Campo
Grande, com sede na cidade
.de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso. - Publicado no
D . O.' de 16 de dezembro de
1975

Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Concede
reconhecimento ao .curso de
Engenharia Civil, da Faculdade General Roberto Lisboa,
das Faculdades Reunidas Nuno
Lisboa, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado' no
D. a. de 16 de dezembro de

640

76.796 -

1975

Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento do curso de
Formação de Professores para
as .Díscíphnas Especializadas
da Faculdade de Formação de
Professores de DisciplinasEspecialízadas
de
Presidente
Prudente com sede na cidade
de Presidente Prudente. Estado de São Paulo. - Publicadc.
no D.O. de 16 01.'= dezembro de

640

76.797 -

1975

Decreto de 15- de· dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao Curso de Ci-.
êncías da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa
Marcellna, de.. Muriaé, Estado
de Minas Gerais. ....;....' Publleado"

76.793 -

641
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no D.a. de 16 de dezembro de
1975
641
76.799 ,...- Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Concede re-

conhecimento ao curso de Ciências Sociais, do Centro de
Estudos Superiores de Londrina, com sede na cidade de
Londrina Estado do Paraná.
-

Publicado no D.O, de 16 de
dezembro de 1975
€41
76.800 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Concede re-

conhecimento ao curso de Le-

tras da Universidade Federal

de 1975

do Acre. com sede na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.

Publicado no D.a. de 16 de
dezembro de 1975
642
76.801 -

Decreto de 16 de de-

acmbro de 19'75 - Acrescenta
parágrafo único ao artigo 69

do Decreto nv 72.423.; de 3 de
julho de 11;73. - Publicado no
D.a. de 17 de dezembro dp
1975

642

76.[02 - Decreto de 16 de dezembro de 1 r'75 - Autoriza a
criação da Nuclebrás Auxiliar

de Mineração S.A. NUCLAM, sociedade por ações,
subsldiária da Empresas Nucleares Brasileiras S. A.
NUCLEBRAS. - Publicado no
D.a.de 17 e reto 11JJ de 23 de
dezembro de 1975
643
76.803 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza a
crraçãc da Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN, 30cíedade por ações subsidiária
da Empresas Nucleares BraslIeiras S.A. - NUCLEBRAS.
- Publicado no D.a. de 17 de
dezembro de 1975
644
76.804 - Decreto de 16 de dezembro de l1E75 - Autoriza a
crtaçâo da Nuclebrás Enriquecimento rsotóotco S.A.
NUÇLEI, sociedade por ações,
subsídíárla da Empresa Nuclecleares Brasileiras S.A. NUCLEBRAS. - Publicado no
D.a. de 17 de dezembro de
1975
76.8Oõ -

Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza a
criação da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - .....

NUCLEP, sociedade por ações,
subsidiária da Empresas Nucleares Brasileiras S.A. NUCLEBRAS. - Publicado no
D.O. de 17 de dezembro de 1975 645
7G .806 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Abre ao Mlnietéric dos Transportes, em
favor da Rede Ferroviária Federal S.A., o crédito suplementar de Cr$ 59.797.00000,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 17
e reto no de 23 de dezembro

645

646

..

Decreto de 16 de dezembro de 1975 Abre ao
Ministério dos Transportes, em
favor da Rede Ferrovíáría Federal S.A., o crédito suplementar de Crg 59.797.0000Q,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 17
de .novembro de 11275. .
. 651
76.808 - Decreto de 15 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral _
Entidades Supervisionadas o
crédito especial de
.' .
Crg 44.-863.50000, para o fim
que especifica. - Publicado no
D.O. de 17 de novembro de

7fj.8ú7 -

1975

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

653

Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União Fundo de Desenvolvimento de
Areas Estratégicas, o crédito
especial de crs 67.5-.000.000,00,
para o fim que especifica. Publicado no D.O. de 17 e reto
no de 23 de dezembro de 1975 654
76.810 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Encampa
bens e instalações vínculadcs
aos serviços públicos de energia elétrica nos Municípios de
Matlpó e Santa Margarida e
nas localidades de Realeza e
Santo Amaro, no Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D.O. de 17 de dezembro de
76.809' -

1975
76.811 -

.

Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Inclui na
classificação de órgãos de de-

655
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liberação coletiva aprovada pelo Decreto nv 70.154, de 17 de
fevereiro de 19'72, a Comissão

de Coordenação e Implemen-

tação de Técnicas Financeiras
(COCITEF). Publicado no
D.a. de 17 de dezembro de
1975 .
655
76.812 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Transfere a
sede da 4~ Companhia de Polícia do Exército cria a 3""

Companhia de Guardas e dá

outras providências. - Publicado no D.a. de 17 de dezembro de 1975
0656
%.813 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Extingue a

Diretoria de Assuntos Espeorais, Educação Física e Desportos, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de

registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do
Rio de Janeiro. Publicado ':10
D.a. de 1'1 e reto no de 23 de
dezembro de 1975
65Q

76.815 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal dos imóveis que menciona, situados no Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 1'1 de dezembro de
. ......................•.

657

76.816 - Decreto de 16 de dezembro de 19'75 - Autoriza o
registro, em nome da União
lFederal, do imóvel que menciona, situado no Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.a. de 17 de dezembro de 1975

ti58

1975 .

658

16 de deAutorraa o
da União
que men-

€6O

661

76.821 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado ia
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 17 e reto no de 23
de dezembro de 1975
661
76.822 - Decreto de 16 de dezembro de 19'75 - Dispõe sobre a criação de funções integrantes das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias. do Quadro Permanente do Departamento de
Imprensa Nacional do Ministério da Justiça, e dá outras
providências. - Publicado no
D.a. de 18 e reto no de 23 de
dezembro de 1975 (Suplemento)

76. S17 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona. situado no Estado de
Pernambuco. - Publicado no
D.a. de 17 de dezembro de
76.818 - Decreto de
zembro de 1975 registro, em nome
Federal, .do imóvel

bro de 1975

76.820 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 17 de dezembro de
1975 .

l'7 de dezembro de 1975656
76.814 - Decreto de 16 de dezembro de 19115 - Autoriza o

~975

ciona, situado no, Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 17 e reto no de ~3
de dezembro de 1975
659
76.819 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Autoriza o
registro, em nome da união
Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do
Rio Grande do Sul. - Publicado no D.a. de 17 de dezem-

• •...•.••.•....•.•.......•
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76.823 - Decreto de 16 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a transformação de cargos
gos em Comissão e funções
gratificadas em funções integrantes da Categoria Direção
Intermediária do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, código DAI-110, do Quadro Permanente da Universidade Federal de Alagoas e dá
outras providências. - Publicado no. D.a. de 18 de dezembro de lG'75 (Suplemento) ... 663
76.824 - Decreto de 1'7 de dezembro de 1975 - Declara de
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utilidade pública, para fins de
desapropriação pela Empresas
Nucleares Brasileiras S.A. -NUCLEBRAS. áreas de terra

situadas em Santa Cruz, .Município do Rio de Janeiro Estado do Rio de J aneiro. - Publicado no D.O. de 18 de dezembro de 1975
663
76 .8':'5 - Decreto de 17 de dezembro de 1""75 -Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação pela Companhia Siderúrgica N a c i o n a 1
áreas situadas no Municípto
de Itaguaí, Estado do Rio de

Janeiro. -

Publicado no D.a.

de 18 de dezembro de H'-75 ... 664
7~. 8?6 Decreto de 17 de de-

zembro de 1975 dação

~

Altera a "re-

19 do artigo 13 do De-

creto n? !"6. 793, de 27 de ages>'
Publicado no
to de 1965. -

D.a. de

18 de dezembro de 1975· 565

76.827 - Decreto de 17 de dezembro de 1975 ..:.- Altera a
parte final do Anexo. (V) Decreto nc 75. 9'Ô9. de J 4 de julho
de 1975, para inclusão de cidades que especifica. - Publicado no D.a. de 18 de dezembro
de 1975

666

76.f28 - Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Concede autorização à empresa Lanifício
do Rio Grande do Sul - Thomaz Albornoz S. A., com sede
na Cidade de Santana do Livramento,
Estado do
Rio
Grande do Sul, para fundonar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos, nos
setores que menciona.- Pu-."
blicado no D.a. de 18 de dezembro de 1975
666
76.829 - Decreto de 17 de de..,
zembro de 1075 - Concede à
Companhia Industrial Belo
Horizonte, com sede em Belo
Horizonte', Minas Gerais autorização para funcionar aos ,
domíng..os e -nos dias feriados
civis e religiosos, nos estabelecimentos fabris que menciona.
- Publicado no D.a. de '18 de.
dezembro de 1975
667
76.830 - Decreto de 17 de de..;.
zembro de 1975 ....:... Concede à
empresa
Ailderson Clayton
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S. A. Indústria e Comércio,
com sede na cidade de São
Paulo, autorização para funcionar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos, no
estabelecimento que menciona.
- Publicado no D.a. de 18 de
dezembro de 11~75 . . . . . . . . . .. 667
76.831 - Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Concede autortaação à empresa Café Soúvel ligor S.A., com sede na
cidade do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro, para
funcionar aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos,
no estabelecimento fabril que
menciona.
Publicado no
D.a. de 18 de dezembro de
1975 .

6E8

76.832 - Decreto de 17 de dezembro de H'75 - Altera a denominação da Federação das
Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 18 de dezembro
de 1975,
6'38
76.833 - Decreto de 17 de Jezembro de 1975 - Autoriza 'J
funcionamento da Faculdade
de Engenharia de Operação
de. Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará. - Publicado no D.a.
de 18 de dezembro de 1975 ... 669
76.834. - Decreto de 17 de dezembro de 1975·. - Autoriza o
funcionamento do curso de
Letras. da iFaculdade de Ctenctee.« LEtras de Bragança
Paulista, com sede na cidade
de Bragança Paulista Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de la- de dezembro de
197& .

76.835 - Decreto de 1'7 de dezembro de 1975 -'- Concede reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituverava. como sede na cidade de Ituverava, Bstadc de
São Paulo. Publicado no
D. a. de 18· de dezembro de
1975 .

76.[36 - Decreto de 17 de dezembro de 1975, - Autoriza o
funcionamento do curso de Ciências da Faculdade .de Filo-

669

669
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soría, Ciências e Letras com
sede na cidade de Piracicaba,

Estado de São Paulo. -

Pu-

blicado no v.o. de 18 de dezembro de 1975

670

76.837 - Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Ciências da Fa-culdade de Fflo-

soüa Ciências e Letras de
Presidente Venceslau, Estado
de São Pauto -

Publicado no

D. O. de 18 de dezembro de

1975
670
76.838 - Decreto de 17 de doezembro de 1975
Concede

reconhecimento ao curso de
Ciências Econômicas da Facu'-

dade de Ciências Econômicas
de Andradina, com sede na cidade de Andradína, Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de
1975
76.839 -

670

Decreto de 17 de de-

zembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciência" Contábeis da Faculdade
de Ciências Econômicas, contábeis

e

de

Admtnístração

de Empresas "Camílo Castelo
Branco". com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São
Paulo ~ Publicado no D. O.
de 18 de dezembro de 1975 .... 671
Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento. ao curso de
Pedagogia da Paeuldade de Filosofia, Ciências e Letras de
Guarulhos, com sede na cidade
de Guarulhos. Estado de São
Paulo ~ Publicado no D. O.
de 18 de dezembro de 1975 ... '. 671

76 .840 -

Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Comunicação Social da Universidade Federal de Goiás,
com sede na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás - Publicado
no D. O. de 18 de dezembro

76.841 -

de 1975
76.842 :- Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede

reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de
Educação de Monte Aprazível,
com sede na cidade de Monte

671

Aprazível, Estad.o de São Pau10
- Publicado no D. O. de 18
de dezembro de 1975
672
76.843 - Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Administração ela Faculdade
de Administração de Empresas
"Amador Aguiar", CDm sede
na cidade de Osasco. Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de
1975
76.844 -

672

1975

672

Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade
"Auxilíum" de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, com
sede na cidade de Lins, Estado
de São Paulo - Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de

76.845 ~ Decreto de 17 de de':"
zembro de 1975
Concede

reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil, de Engenharia Elétrica e de Engenharia
de Operação. da Escola de Engenharia Veiga de Almeida,
com sede na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de ..Taneíro - Publicado no D. O.
de 18 de dezembro de 1975 .... 673
Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de Bauru,
com sede na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 18 de dezembro de 1975
673

76.846 -

~ Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento da habilitação
plena em Biologia. da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa senhora do Patrocínio, com sede na cidade de ttu,
Estado de São Paulo, ~ Publicado no D. O. de 18 de dezembro de 1975
673

76.84 7

~ Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Letra-s, da Faculdade de Letras
e Educação de Vacaria," com
sede na cidade de Vacaria,.Es-

76.848
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fado do Rio Grande do Sul
Publicado no D. O. de 18 de
dezembro de 1975
.674
76.849 - Decreto de 17 de deConcede
zembro de 1975
reconhecimento ao curso de
Desenho e Plástica, da Escola
de Be' as Artes "D. Carmem
Trápaga -Simões", com sede
na cidade de Pe'otas, Rio
Grande do Sul - Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de
1975
76.850 -

674

Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Medicina, da Faculdade de
Medicina do ABC, com sede na
cidade de Santo André. Estado de São Paulo - Publicado no D. a. de 18 de dezembro de 1975
674
76.851 - Decreto de 17 de dezembro de 1975
C-oncede
reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Universidade Federal do Acre. com sede na cidade de Rio Branco, Estado do
Acre - Publicado no D. O.
de 18 de dezembro de 1975 .... 675
Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento das habilitações plenas em Química e Física, .da Faculdade de "AuxiHum" de Filosofia, Ciências e
Letras. com sede na cidade de
Lins, Estado de São Paulo Publicado no D. a. de 18 de
dezembro de 1975
675
76.853 - Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
Enfermagem da universidade
Federal de Santa
Catarina,
com sede na cidade de Florianópo'Is, Estado de Santa catarína - Publicado no D. a. de
18 de dezembro de 1975
675

76.852 -

Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecimento ao curso de
'Matemática, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, de
Patos de Minas, com sede na
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais - Publicada no D. a. de 18 de dezembro de 1975
676

76.854 -

'-o • • "

Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede
reconhecímentc ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade
de Educação São Luís, com
sede na cidade de Jabotícabal,
Estado de São Paulo - Publioado no D. O. de 18 de de-

76.855 -

zembro de 1975

676

76.856 --. Decreto de 17 de dezembro de 1975
Concede

reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itararé, com sede na cidade de
Itararé, Estado de São Paulo
--. Publicado no D. a. de 18
de dezembro de 1975
676
76. ,857 --. Decreto de 17 de dezembro de 19-75 - Concede reconhecimento ao curso de
Odontologia da Faculdade de
Odontologia de Nova Friburgo,
com sede na cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de J anelro. - Publicado no D.a. de
16 de dezembro de 19;"{5 ..... 677
76.:BiS8 - Decreto de 17 de dezemoro de 1975 - concede reconhecimento ao curso de Es-

tudos Sociais da Faculdade de
®ducaçáo de Monte Aprazível,
com sede na cidade de Monte
Aprazível. EstMO de São Paulo.
- Publicado no D.a. de 18 de
dezembro de 1S7&

677

Decreto de 17 de dezembro de 19'715 - Concede reconhecímento ao curso de Comunicação Social da trnrcersídade Católica de MJfnas Gerais,
com sede na cidade de B. Ho.naontc, EstaJdo doe Minas Geraas. - Publicado no D.a. de
,18 de dezembro de 1975 ..... 677
76.~0' --. Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento à Universidade
Metodista de Ptracícaba, com
sede na cidade de Plraclcaba,
Estado de São Paulo. - Publlcado no D.a. de .18 de dezembro. de .1975
678
76.,a:S'{ - Decreto de 17 de dezembro de 1975 --. Concede reconhecimento ao curso de Pedagogla da Faculdade de Educação São Luís, com sede na
cídede ..de.J-abotiQabal, Estad.o

76A3.59 -
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de São Paulo. - Publicado no
D.a. de 118 de dezembro de 197'5 678
76.861& - Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências Econômicas, de Ciências
Contábeis e de Admdnlstraçao
da Faculdade de Ciências
reconõzracas, Administrativas e
Contábeis 'Ijiradentes. com sede
na c'dade de Aracaju, Estado
de Sergipe. Publicado no
D.a. de 18 de dezembro de 1975 679
76.&33 - Decreto de 17 de dezemoro de 19:7'5 - Concede reconhecimento ao curso de Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Guaruâhos, com sede na cidade
de Guarulhos, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a. de
18 de dezembro de 19rr5 ••... 679
Decreto de 17 de dezembro de 1975 .- Ddspõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares,
outras Atividades de Nivel superior, Outras Atividades de
Nível M-édio, Serviços Jurídicos
e Serviços de Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente do Mãnístérlc da
Agrioultura, e dá outras providêncías. - Pubhcado no D.a.
de 26 de dezembro de 1975 (Suplemento) .
679

76.8M -

Decreto de 17 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a transformação de cargos
em comissão e funções gratlfícadae para a composição das
Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Ta'Qela
Permanente da Consultoria Geral da República. - Publicado
:no D.O. de 19 de dezembro
de 1975 ~Suplemento) .. ,..... 681

76.·865 -

Decreto de 17 de dezembro de 197'5 - Dispõe sobre a criação de funções para
a composição das Categorias
Direção Intermediária e Assistência Intermediária, do Quadro Permanente da consultoria
Geral da República, e dá outras
providências. - Pub. no D.a.

76.866 -

XLV
PÁGS.

de 19 de dezembro de 1975
(Suplemento) . .
,.
7$.86'1 - Decreto de 17 de dezembro de 1975 -....-., Dlspôe soore a transposição e transformação de cargos para oategorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxdlíares,
Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de
Nível Médio, Serviços Jurídicos
e Serviços de Transporte Oficial e portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal de Magoas e dá outras
provídênclas. - Publicado no
D.O. de 19 de dezembro de 1975
(Suplemento).
76.868 - Decreto de 17 de dezembro de W'l5 - Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais d03 Grupos
Artesanato, Serviços Auxiliares,
Outras Atividades de Nível Superior. Outras Atividade de Nível Médio e Serviços de Transporte oncar e Portaria, do
Quadro Permanente da Universidade Federal do Pará e
dá outras provídênclas. - Publicado no D.O. de 19 de dezembro de. 19,7'5 (Suplemente)
76.869 - Decreto de 19 de dezembro de 1975· - Renova por
lO (dez) anos a concessão outorgade à Rádio Emissora Jalense Ltda., que passará a denominar-se Rádio Brasil Novo
Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional, na
cidade de São .rosé do Rio Preto, Estado de São Paulo. - Publicado no D.G. de 22 de dezembro de 1975
76.S70 - Decreto de 19 de dezembro de 19f76 - Renova por
li) (dez) anos a outorga deferida à Rádio Brasil S. A., para
executar serviço de radiodlfusão sonora em onda tropíoad,
na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.O. de 22 de dezembro de 1975
76. i8f71 - Decreto de 22 de dezembro de Hl175 - Fixa o valor tributável dos produtos do
item 24.02.-02.99 (cigarros); da
Tabe.ra anexa ao Decreto número 73:340, de 19 de dezembro
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de 1973, e a margem bruta do
varejista. - Publicado no D.a.
de 23 de dezembro de .1975 '"
686

76.-872 - Decreto- de 22 de dezembro de 1975 - Regulamenta
a Lei n? 6.050', de 24 de maio
de 19'74:, que dispõe sobre a
fluoretaçâo da ág-ua em sistemas públicos de abastecimento.
- Publicado no D.a. de 23 e
reto no doe 31 de dezembro de
197i5 .•.....••..

0.0............

686

76.873 -- Decreto de 22 de dezembro de 19'76 - Fixa o ca-

pital inicial da Iâmpresa Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Rurail - ElV'fiBRATER
e dá outr<'15 providênclas , Publicado no D.a. de 23 de dezembro de 1975
687
76.874 - Decreto de 22 de dezembro de 19-75 - Prorroga o

prazo de intervenção governamental na área prioritária, paI'Ia fins de Reforma Agrária,

assim declarada pelo Decreto
no 73.0'82, de 5 de novembro de
11973. - Publicado no D.a. de
23 de dezembro de 19-75 ..... 687

Decreto de 22 de dezembro de 19']\5 - Concede autcrizaçâo à empresa Indústri-as
de Papel Simão S.A., com sede
na Oídade de São Paulo, Capital, para funcionar aos domingos e nos dras feriados civis
e religiosos, nos estaaejecímentos fabris que menciona. - Publicado no D.O. de 23 de dezembro de 197-5 .•..••.••••••• 688

76.815 -

76.:876 - Decreto de 22 de dezembro de 19,75 - Concede autonaação à empresa Du Pont
do Brasil S.A. - Indústrias
Químicas, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo,
para funcionar aos domingos e
nos feriaidÜi::; civis e relígíooss,
no estabelecimento fabril que
menciona. - Publ'cado no D.a.
de 23 de dezembro de 1975 .. 688

76.3-77 - Decreto de 22 de dezemtxo de 19<75 - Dispõe soore a Estrutura Básica do Fundo Nacional de Desenvolvímento da Eduoação (FNDE) e dá
outras providências. - Publiblicado no D.a. de 23 de dezembro de 1917õ ......•.•....• 689

PÁGS.

Decreto de 22 de dezembro de 1:9-75 - Concede à
Minérios Industrâals do Sul
S.A. o direito de lavrar argila
no Mãmicípío de Urussanga,
Estado de Santa Catarina. Publicado no D.a. de 23 de dezembro de H1-7i5
e92
76.879 - Decreto de 22 de dezembro de 1975· - Declara de
utihdade pública, para fin,~ de

76.08'/8 -

constrtulção de servídâo adml-

nlstratíva, faixa de terra destinada à :p&..ssagem de linha de
transmíssâo da Companhia
Pauãlsta de Força e Luz OPFL - no Estado de São
Paulo. - Pu-blicado no D.a. de
Q'3 e reto no de 31 de dezembro
de 19,75
692
Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação. terreno necessário à implantação da subestação de Getulina, da Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, no Estado de São
Paulo. - Publicado no D. a.
de 23 de dezembro de 1975 •• 693

76.880 -

Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Light _ Serviços de Eletricidade S.A., no
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 23 de dezembro de 1975
694
76.882 - Decreto de 22 de de:"
zembro de 1975 - Declara de
utilidade pública. para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz CPFL, no Estado de São Pau10. - PUblicado no D. O. de
23 de dezembro de 1975 .... 694
76.883 - Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 262.137 .OOO,OU para reforÇO de dotações consignadas no
76.881 -

XLVII
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vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 23 de dezembro de 1975
695
76.884 - Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Abre a En-

cargos
Recursos

Gerais da União sob

Supervisão

do

Ministério da Fazenda, o crédito especial de
.
Cr$ 870.000.000,00 para o fim

que especifica. Publicado
no D. O. de 23 de dezembro
de 1975 .•..••.....•.....••.••
76.885 - Decreto de 22 de de-

697

zembro de 1975 - Abre ao Orçamento da união em favor
do Ministério da Fazenda e
Encargos Gerais da União o
crédito suplementar de .
0.0 • • •

Cr$ 74.329.600,00 para reforço

de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 23 e retificado no de 31 de dezembro
de 1975
76.886 - Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Abre a En-

cargos

Gerais da

união

698

-

Fundo de Desenvolvimento de

Areas Estratégicas o crédito
especial de Cr$ 1.290.872.000,00
para o fim que especifica. Publicado no D. O. de 23 e ret
no de 31 de dezembro de 1975 700

Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério do Interior, em favor
da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
.
Cr$ 6.926.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento. ' - Publicano D. O. de 23 de dezembro

zembro - Abre ao Ministério
das Comunicações, o crédito
suplementar de ...........•.•

vor da Coordenação do Projeto Rondon, o crédito suplementar de Cr$ 5.000.000,00,
para reforço de dotação conslgnada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
23 de dezembro de 1975
703
76.891 - Decreto de 23 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transformação de empregog permanentes para Categorias jruncíonais dos Grupos Artesanato,
Serviços Auxiliares,
Outras
Atividades de Nível Superior,
Outras Atividades de Nível
Médio, Serviços Jurídicos e Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, da Tabela Permanente da Superintendência do
Desenvolvimento da Região Sul
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 23 de
dezembro .de 1975 (Suplemento)

1975
700

76.888 -

de 1975
76.889 - Decreto de 22 de de-

de 1975
702
76.890 - Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Abre ao
Ministério do Interior, em fa-

704

76.892 - Decreto de 23 de dezembro de 1971> - Inclui Categoria Funcional no Grupo
outras Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei
número 5.645 de 10 de dezembro de 1970, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 26 de dezembro de

Decreto de 22 de dezembro de 1975 - Retifica o
Decreto número 76.606,' de 17
de novembro de 1975, que abre
ao Ministério da Agricultura,
em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar de crs 45.397.000,00
- Publicado no D. O. de 23 e
retificado no de 31 de dezem-

76.887 -

bro de 1975

PÁGS.

Cr$ 16.198.00000, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento Publicado no D. 0._ de 23 e retifi ~
cado no de :h de dezembro

701

705

76.893 - Decreto de 23 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos
Pesquisa CIentífica e Tecnológica, Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Médio, e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria,
do Quadru Permanente do Observatório Nacional. - Publicacto no D.O. de 31 de dezembro de 1975 (Suplemento) 706
76.894 - Decreto de 23 de dezembro de 1975 - Dispõe so-

XLVIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁGS.

bre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos
Tributação, Arrecadação e Frs-,
calização; Artesanato: Serviços Auxiliares; Outras Atividades de Nível Superior; Outras Ativid.ades de Nível Médio; Serviços Jurídicos; Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, do Quadro Permanente do Instituto do Açúcar e
do Álcool, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 31 de dezembro de
1975 (Suplemento) . . . . . . . . . . •
76.895 - Decreto de 23 de de-

zembro de 1975 -

707

Dispõe so-

bre a criação, no Ministério da
Agricultura, do Centro Nacional de Engenharia Agrícola
(CENEA) e dá outras prOVIdêncías . - Publicado no D.a.
de 24 de dezembro de 1975 '"
76.89ô - Decreto de 23 de de-

PÁGS.

necessidade e extingue cargo do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social (lNPS) e dá outras providências. Pub. no D. O. de
24 de dezembro de 1975. .... 711
76.900 - Decreto de 23 de dezembro de 1975 - Institui a
Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS e dá outras
providências. Pub. no D. O.
de 24 de dezembro de 1975. .. 71]

709

zembro de 1975 - Declara de
interesse social, para üns de
desapropriação, imóvel rural
situado nos Municípios de Brejo e Burtti, no Estado do Maranhão, compreendido na área
prioritária para fins de reforma agrária, de que tratam OIS
Decretos n 95 70.220, de 19 de
março de 1972, e 71.195, de
4 de outubro de 1972. - Publicado no D.O. de 24 e retificado no de 31 de dezembro
de 1975
709
76.897 - Decreto de 23 de dezembro de 1975 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. - ELETROBRAS. - Publicado no D.O.
de 24 e reto no de 31 de dezembro de 1975
710
76.898 - Decreto de 23 de dezembro de 1975 - Renova prazo de concessão outorgada à
Celulose Iraní S. A., para o
uso exclusivo do aproveitamento hidráulico de um trecho do
rio do Mato, no Município de
.Ioaçaba, atual Município de
Catanduva, Estado de Santa
Catarina. Pub. no D. O. de
24 de dezembro de 1975. .... 710
76.899 - Decreto de 23 de. dezembro de 1975 - Declara des-

76.901 - Decreto de 24 de dezembro de 1975 - Fixa a distribuição das funções privativas e gerais dos Oficiais do
Exército, em -cada Arma e no
Quadro de Material Bélico, por
postos, a vigorar de 25 de dezembro de 1975. Pub. no D.O.
de 24 de dezembro de 1975. . .712
76.902 - Decreto de 24 de dezembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, área de terra
necessária à construção da
subestação denominada "QUllombo", da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL,
no Estado de São Paulo. Pub.
no D. O. de 26 de dezembro
de 1970. . '..................... 714
76.903 - Decreto de 24 de dezembro de 1975 - Outorga a
Companhia Industrial Alian-

ça Bandespachense concessao

para o aproveitamento hidraulico de um trecho do Rio Lambari' no Estado de Mmas Gerais, para uso exclusivo. Pub.
no D. O. de 2() de: oeaemmo
de 1975. ................•.... 714.
76.904 - Decreto de 24 de uezembro de 1975 - Torna publica a denúncia, pela Republica Federal da Alemanha, ao
Acordo sobre Privilégios Anuaneiros de Consulados de Car-

rerra e seus Funcíonártos, ãr-

mano com o Brasil, em Bom",
a 30 de novembro de 1963.
Pub . no D. O. de 26 de dezembro de 1975.

11~

78.905 - Decreto de 24 de dezembro de 1975 - Promulga a
Convenção Universal sobre 1JIreito de Autor, revisão de Paris, 1971. Pub. no D. O. ne
715
ae de dezembro de 1975.
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76.906 - Decreto de 24 de de,semoro de 1975 - Promurga ao
Convenção sobre Proteçao de
Produtores
de
Fonogramas
contra a .aeprortuçao nao Autorizada de seu Fonogramas.
Pub. no D. O. de 26 de dezembro de 1975. . . . . . . . . . . . . 716
76.907 - Decreto de 24 de rtezembro de 1975 - Altera Itrmtes do Decreto nv 75.386, de 17
de fevereiro de 1975, e dá outras providências. Pub. no
0-. O. de 26 de dezembro ae
1975
710
76.908 - Decreto de 24 de desemuro de 1975 - Dispõe sopre
a forma de utâlízação, pelos
órgãos, entidades ou fundos,
do excesso de arrecadaçao, no
exercício de 1975, relativo a re-,
ceita vinculada a seus programas específicos. Pub. no D. O.
de 26 de dezembro de -1975. .. 717
76.909 -- Decreto de 24 de cezembro de 1975 - Autoriza a
permuta dos terrenos que menciona, situados no Distrito Federal. Pub. no D. O. de 26
de dezembro de 1975.
717
76.910 - Decreto de 24 de dezembro de 1975 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio ce
União a promover a aceltaçao
da doação do terreno que menciona, situado no Município ti
Estado de São Paulo. Pub. no
1J. O. de 26 de dezembro ae
1975. .
718
76.911 - Decreto de. 26 de üezerrmro de 1975 - Dispõe sobre a criação de funções para
composição das Categoria') lJ1reção Intermediária e Asstatenela Intermediária, do GrupoDireção e Assistência Intermediárias. do Quadro Permanente do Instituto do Açúcar e ao
AlcooI. Pub . no D. O., de 31
de dezembro de 1975. (Suplemento) •
718
76.912 - Decreto de 26 de aezembro de 1975 - Abre ao MInistério do Interior, em ravor
<la Secretaria-Geral. o crédito
especial de Cr$ 20.000.000,00,
para o fim que especifica. Pub.
no D. O. de 26 de dezembro
de 1975
719
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76.913- Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Abre à Justiça do Trabalho em favor. ao
Tribunal Regional do Trabalho
da Quinta Região, o crédito suplementar de
,
"
Cr$ 3.487.000,00 para reforço
de dotações consignadas no VIgente Orçamento. Pub. 110
D. O. de 26 de dezembro de
1975
76.914 - Decreto de 26 de aezembro de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União -'- Recursos sob Supervisão do Mimstérío da Fazenda o crédito
suplementar de
.
Cr$ 108.542.000;00 para reforço de dotações consignadas no
vigente, Orçamento. Pub. til)
1). O. de 26 de dezembro de
1975
76.91b - Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União, em favor dos Programas Especiais
- Recursos sob Supervisão da
Presidência da República
SEPLAN, o crédito especial de
Crs 100.000.000,00, para o fim
que especifica. Pub. no D. O.
de 26 de dezembro de 197b ....
76.916 - D-ecreto de 26 de dezembro de 1975 - Abre ao Mtnístérto da Indústria e do Comércio, em favor do Gabinete do Ministro, o crédito suplementar de Cr$ 10.000.000,00
para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. Pub. no D. O. de 26 de
de dezembro de 1975.
76.917 - Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Abre à Câmara dos Deputados o crédito
suplementar de
.
Cr$ 1.200.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente . Orçamento.

720

721

722

723

724

76.918 - Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Retifica o
Decreto nv 76.05"1, de 31 de julho de 1975, que: abre, à Presidência da, República, o crédito suplementar. de
.
Cr$ 1.000.000.00.
725
76.919':"- Decreto de 26·de·de~
zembro de 1975 - Retifica o
Decreto nc 76.-1(42, de 4 de
dezembro de 1975, que abre ao
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Ministério dos Transportes, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suple-

mentar de o-s 628.864.000,00.
Publicado no D.a. de 26

de dezembro de ·1975
726
76.920 ~ Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral Entidades Supertcísíonadas, o
crédito especial de
.
crs 600•.o00.0OQ,OO, para o fim
que especifica - Publicado no
D. a. de 26 de dezembro de
1975

726

76.921 - Decreto de 26 d edezembro de 1975 - Abre a Encargos Gereis da União - Recursos Sob Suprevisão do Ministério da Fazenda o crédito
especial de Cr$ 1.000.000.000,00

para o fim que especifica Publicado no D. O. de 26 de
dezembro de 1975
727
76.922 - Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério da Saúde o crédito suplementar de ..............••
Cr$ 167.867.000,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publicado no D. a. de 26 de dezembro
de 1975

728

76.923 - Decreto de 26 de dezembro de 1975 - Regulamenta o Decreto-lei nc 1.422, de
23 de outubro de 1975. que
dispõe sobre o Salário-Educação, e dá outras providências
- Publicado no D. a. de 26 de
dezembro de 1975
730
'16.924 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Regulamenta a concessão dos Incentivos
Funcionais de que trata o artigo 511 da Lei nv 6.182, de 11
de dezembro de 1974, que dispõe sobre a retribuição do
Grupo-Magistério, do serviço
Civil da União e das Autarqutas Federais, e dá outras
providências - Publicado no
D. O. de 29 de dezembro de
1975

76.925 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Aprova o
Estatuto da Empresa de Portos

PÁGS.

do Brasil S.A. .
PORTOBRAS e dá outras providências
Publicado no
D. a. da 29 de dezembro de

733

1975

736

76.926 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Abre, ao
Ministério da Educação e
Cultura, o crédito suplementar de ors 534.321.600,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. a. de 30
de dezembro de 1975
748
96.927 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Abre ao Governo do Distrito Federal o
Crédito Suplementar de
.
Cr$ 50.000.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento - Publicado no D. O. de 30 de dezembro
de 1975

764

76.928 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Abre ao
Subanexo Encargos Gerais da
União - Recursos sob Supervisão da secretaria de Planejamento da Presidência da ReM
pública, o crédito suplementar
de Cr$:30.000.000,oo, para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento - Publicado no D.a. de 30 de dezembro de 1975

766

76.929 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Abre, ao
Ministério da Marinha, o crédito suplementar de
.
Cr$ 82.183.000,00, para reterÇO de dotações consignadas no
vigente Orçamento - Publicado no D.a. de 30 de dezembro de 1975

767

76.930 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em favor da Escola Federal
de Engenharia de Itajubá, o
crédito especial de
.
Cr$ 1.254.500,00, para o fim
que especifica - publicado no
D. a. de 30 de dezembro de
1975

76.931 - Decreto de 29 de dezembro de 1975 _ Regulamenta, no âmbito do Ministério das
Relações Exteriores, p~ o

769

:fNDrCB
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Grupo Diplomacia (D-300), o
artigo 2'9, § 19 , alinea c, número 1, da Lei nc 5.809, de 10
de outubro de 1972 - Publicado no D.O. de 30 de dezembro de 1975
770
76.932 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Abre a Encargos Gerais da União -

Fundo de Desenvolvimento de
Areas Estratégicas, o crédito
Suplementar de
.
Cr$ 881. 727.000,00, para refor-

Ço de dotação consignada no
vigente Orçamento - Publica-

do no D.a. de 30 e retificado
no de 31 de dezembro de 1975 770
76.933 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre

a transformação de cargos para
Categorias Funcionais do Grupo - Polícia Federal, do Quadro Permanente do Departamento de Policia Federal

Publicado no D. O. de 31 de dezembro de 1975 (Suplemento) 771
76.934 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Fixa o preÇO mínimo único básico para.

financiamento ou aquisição de
castanha de caju com casca da
safra de 1975-76, produzida nas
Unidades da Federação que
menciona
Publicado no
D . O. de 31 de dezembro de
1975 . ...................•...•

772

Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Fixa o preço mínimo único básico para
financiamento ou aquisição de
semente de juta da safra. de
1975-76 produzida nos Estados
do Amazonas e do Pará - Publicado no D.a. de 31 de dezembro de 1975
773
76.936 Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Fixa os preços mínimos básicos para financiamento ou aquisição de
castanha-do-brasíl com casca.
da safra de 1976, produzida
nas Unidades de Federeçâo que
menciona
Publicado no
D. a. de 31 de dezembro de

'76.935 -

1975 • ...................•...•.
76.937 ~ Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Fixa o pre-

ço mínimo único básico para

774

'PÁss.

financiamento ou aquisição de
babaçu da safra. de 1976, produzido nas Unidades da Federação que menciona - Publicado no D.a. de 31 de dezembro de 1975
775
76.938 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Fixa os preços mínimos básicos para financiamento ou aquisição de
algodão em caroço, amendoim
em casca, arroz em casca, reijâo, gergelim girassol, milho,
raiz de mandioca, soja e sorgo, da safra de 1976-77, produzidos nas Unidades da Federação que menciona - Publicado no D. O. de 31 de dezembro de 1975
'176
76.939 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Altera 1eeretos que menciona, referentes
a enquadramento de servidores
do Ministério dos Transportes,
e dá outras providências. Publicado no D. a. de 31 de de783
zembro de 1975
76.940 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Letras da Faculdade de Fflosofla,
Ciências e Letras de Guarulhos, com sede na cidade de
Guarulhos Estado de São Pau,
lo. - Publicado no D.a. de 31
de dezembro de 1975 ....•.••..
78.941 -

784

Decreto de 30 de de-

zembro de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de licenciatura em Qu1mica,· Física,
Matemática, Ciências Sociais e
Ciências Biológicas, da Universidade Estadual de Campinas,
Estado de São Paulo. - Publicedo no D.a. de 31 de dezembro de 1975 .................•
Decreto de 30 de dezembro de 1975 - COncede re-

784

76.942 -

conhecimento ao curso de Engenharia Civil da Universidade
Católica de Minas Gerais, com
sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D.a. de 31 de
dezembro de 1975 .........•... 785
76.943 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Formação de Professores para .ee .

-LU
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Disciplinas Especializadas do 29

Grau, do Centro de Educação
Técnica, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
tio. de 31 de dezembro de 1975
76.944 -

~85

Decreto de 30 de de-

zembro de 1975 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
Cândido Mendes, com sede na
Cidade de Campos, Estado do

Rio de Janeiro. -

Publicado

no D.a. de 31 de dezembro de
1975 . . ...........•...........

76.945 -

785

1975 . . ..••••.....••..........

Decreto de 30 de de-

zembro de 1975 - Concede re~
conhecimento ao curso de Pe-

Superiores de Londrina, manpelo

Instituto Piladelffa

dade

de Londrina, Estado do

de Londrina, com sede na CiParaná -

Publicado no D.a.

de 31 de dezembro de 1975 '"

787

Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento aos cursos de
Pedagogia, de Letras e de Eg.
tudos Sociais, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Ouro Fino, com sede na Cidade de Ouro Fino, Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
n.o. de 31 de dezembro de 1975 788

76.951 -

dagogia, do Centro de Estudos

tido

PÁGS.

elas e Letras, Integrante das
Faculdades da Zona Leste de
São Paulo, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Publicado no
D.O. de 31 de dezembro de 1915 787
76.950 - Decreto de 30 de -dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de letras, da Faculdade Paulistana
de Ciências e Letras, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - Publicado
no D.a. de 31 de dezembro de

786

76.946 -

Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Concede re-

conhcc.mento aos cursos de
Letras, Matemática, Pedagogia
e EstUdos -Sociais, da Faculdade Ríopretense de Filosofia
Ciências e Letras, com sede ná.
Cidade de São José do Rio Prato, Estado de São Paulo.
Publicado no D.O. de 31 de dezembro de 1975
786
76.947 ~ Decreto de 30 de de..
zembrode 1975 - Concede re _

conhecimento ao curso de Engenharia Elétrica da Faculdade
de Engenharia General Roberto Lisboa, unidade integrante
das Faculdades Reunidas Nuno
Lisboa, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no
D.a. de 31 de dezembro de 1975 786
76.948 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 Concede
re.9on~ecimento ao curso de
Ciências, de Letras e de Estudos Sociais da Faculdade de
Formação de Professores de
Arcoverde, Estado de Pernambuco. - Publicado no DD. de
de 31 de dezembro de 1975 ... 787
76.949 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 Concede
reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade de oíén-'

Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Concede reconhecimento ao curso de Turismo da Universidade Católica de Petrópolis, com sede na
Cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 31 de dezembro de

76.952 -

1975 . • ••....••..•....•.•...••

788

Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Estabelece
as proporções a serem observadas na fixação do número
mtnlmo de vagas para premoção no Exército, nos Quadros
de Oficiais das Armas, Serviços de Material Bélico de Ad...
ministração e Especialistas no
ano' de 1975; .:- Publicado no
D.O. de 31 de dezembro de 1975 788
76.954 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre
a concessão e o pagamento da
pensão especial de acidente em
serviço prevista no artigo 242
da Lei no 1. 711' de 28 de outubro de 1952. - Publicado no
.n.o. de 31 de dezembro de 1975 789
76.955 - Decreto de 30 de, dezembro de 1975 - Concede" a
Polynska S. A. Indústria QUimica e 'rextn autorização para.
funcionar aos domingos e nas
76.953 -

r.rn
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dias feriados cívís e religiosos.
no estabelecimento industrial
que menciona. - Publicado no

D.a. de 31 de dezembro de 1975 790
76.956 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Concede à
companhia Textil Ferreira ouimarães autorização para fun-

cionar 'aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos,
no estabelecimento fabril que
menciona. - Publicado no D.a.

de 31 de dezembro de 1975 ., 790

76.957 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Abre ao Mi-

nistério da Agricultura, o crédito suplementar de
.
c-s 73.800.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 31 de dezembro
de 1975 ............•.........• 791

76.958 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Dispõe so-

bre a execução do Quinto Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação no 15, sobre
produtos da indústria quimlcofarmacêutica, concluído entre
Brasil Argentina e MéxLCO, na
ALALC. - Publicado no D.a.
de 31 de dezembro de 1975 .. , 792
76.959 - Decreto de 30 de dezembro de 1975 - Altera o Decreto número 75.377, de 14 de
fevereiro de 1975, que dispõe
sobre a transformação de cargos em comissão e funções
gratificadas em funções integrantes da Categoria Direção
Intermediária do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
da universidade Federal do
Pará e dá outras providências.
- publicado no D.a. de 31 de
dezembro de 1975. (Suplemento).
..
. 793
76.960 - Decreto de 30 de debro de 1975 - Dispõe sobre a
transformação de empregos de
confiança, para a composição
das categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superior de Tabela
Permanente da Superintendência do Desenvolvimento da
Região Sul e dá outras providências.
Publicado no

D.a. de 3f-12-75. (Suplemen-

to
76.961 -

793
Decreto de 30 de debro de 1975 - Aprova as Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do
Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armadas
para o primeiro semesr., de
1976 e dá outras provldênclas.
- Publicado no D.a. de 31 de
794
dezembro de 1975.
76.962 - Decreto de 31 de debro de 1975 - Extingue a Supertn'endêncta do Vale do São
Francisco (SUVALE), e dá outras providências. - 'Publicado no D.a. de 31-12-75. ..... 798
76.963 - Decreto de 31 de debro de 1975 - Dispõe sobre a
transposição e transformação
de cargos para Categorias
Funcionais dos Grupos Artesanato. Serviços Auxiliares,
Outras Atdv'dades de Nível
Superlor.. outras atividades de
Nível Médio e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria,
do Quadro Permanente da Faculdade de Ciências Agrárias
do Pará e dá outras providências. - publicado no D.a. de
31-12-75. (Suplemento)
796

Decreto de 31 de debro de 1975 - Cria o 349 Batalhão de Infantaria de Selva
e dá ou -ras providências. Publicado no D.a. de 31 de
dezembro de 1975. .....•..••. 799

76.964 -

Ainda nã-O foi publicado no Diário a ttcuü

76.965 -

76.966 - Decreto cfé 31 de dezembro de 1975 - Cria a Embaixada do Brasil na Repúca Democrática de São Tomé
e Príncipe. - Publicado no
D.O. de 31-12-75.
800
76.967 - Decreto de 31 de dezembro de 1975 - Cria a Embaixada do Brasil na República popular de Moçambíque.
- Publicado no D.a. de 31 de
800
dezembro de 1975.
76 .968 - Decreto de 31 de dezembro de 1975 - Cria a Embaixada do Brasil no Reino do
Lesoto. - Publicado no D.a.
de 31-12-75.
800
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76.969 -

Decreto de 31 de de-

zembro de 1975 -

ca Popular de Angola. -

Cria a Em-

ba.xada do Brasil na Repúbli-

ca do Guíné Equatorial.
Publicado no D.O. de 31-12-75.
76.970 -

Decreto de 31 de de-

zembro de 1975 -

Cria a Em-

PÁGS.

baixada do BrasIl na Repúbli-

800

Pu-

blicado no n.c. de 31-12-75. .. 802
76.971- - Decreto de 31 de dezembro de 1975 - Cria a Embaixada do Brasil na República do Alto Volta. --:- Publicado
no D.a. de 31-12-75. ........ 803

íNDICE DO APENSO
76.219 -

PÁ.s.
Decreto de 9 de setem-

bro de 1975 - Declara de utilidade pública, para fins de

constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz no
Estado de São Paulo. -

Pu-

blicado no D.a. de 10 de setembro de 1975. Ret. no

D.O. de 15-10-75.
005
76.272 - Decreto de 15 de setembro de 1975 - Declara de
utilidade pública, para fins de

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

linha

de transmissão da Companhia
Paulista de Força e Luz, no
Estado de 'São Paulo (Publicado no Diário Oficial de 16 de
setembro de 1975) - Ret. no
D.O. de de 16-10-75.
805
76.325 - Decreto de 23 de se-

tembro de 1975 - Determina a
observância das Normas e Recomendações da sétima edição
do Anexo 9 à Convenção de
Aviação Civil Internacional,
relativas à facilitação do transporte aéreo. (Publicado no
Diário Oficial de 25 de setembro de 1975). - Ret. no D.a.
de 3-10-75. .........•.........

76.331 - Decreto de 24 de setembro de 1975 - Retifica a
concessão de lavra ou orgada
à Indústria e Comércio de
M á r m o r e s Brasileiros
MARBRAS Ltda., pelo Decre-

805

PÁos.
to nc 72.679, de 22 de agosto
de 1973. (Publicado no Diário
Ojicial de 25 de setembro de
1975). - Ret. no D.O. de 3 de.
outubro de 1975.
a05
76.343 - Decreto de 29 de setembro de 1975 - Dispõe sobre
a criação de funções integrantes das Categorias Direção Intermediária e Assistência Intennediária do Grupo - Direção e Asssitência Intermediárias, da Tabela Permanente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. e
dá outras providências. - Publicado no D.O. de 2-10-75.
(Suplemen.c) .
a06
76.344 - Decreto de 29 de sebro de 1975 - DiSPõe sobre a
transposição e transformação
de empregos permanentes e
cargos efetivos para Categorias Funcionais dos Grupos
Serviços Auxiliares, Ou t r a s
Atividades de Nível Superior,
Outras Atividades de Nível
Médio, Serviços Jurídicos e
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, da Tabela Permanente e do Quadro Permanente da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP,
e dá outras providências. Publicado no ti.o. de 2-10-75. 806

76.345 - Decreto de 30 de setembro de 1975 - Reduz alíquo as do Imposto sobre Produtos Industrializados. - Publicado no D.O. de 1-10-75. ... a07

Figuram neste volume os decretos que, expedidos no quarto
trimestre de 1975, foram publicados no «Diário Oficia!» até o
último dia útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e reprodução estão indicadas no índice.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO NQ 76.346 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

DiSpõe sobre a transposição e transformação de

cíonais dos Grupos: Tributação,

cargo~

1975

para as Categorias Funo.

Arrecaâaçõo e Fiscalização; Artesanato;

serviços Aueuiaree: Outras Atividades de Nível Superior; Outras Atividades
de Nível Médio; Seroíços Jurídicos e Seroiços àe 'trcneoorte Oficial P. Portaria, do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, e dá outras prO'lJi-

aéncuu,

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens lU e VIII, da Constituição
é tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e o que consta do Processo DASP nc 6.875, de 1975,
DECRETA:
Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as Cate-

gorias teunctonaís de Controlador da Arrecadação Federal, do Grupo - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, TAF~600; Artifice de Mecânica, Artífice de Ele...
trlcídede e Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Artífice de Artes
Gráficas e Auxiliar de Artífice, do Grupo - Artesanato, ART-700; Agente Adrzlstrativo e Datilógrafo, do Grupo - Serviços Auxiliares, SA
Médico, Enfermeiro, Farmacêutico, Odontôlogo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro, Arquiteto,
Químico, Economista, Técnico de Administração, Contador, Estatístico, Técnico
- em Assuntos Culturais, Assistente Social, Técnico em Comunicação SOcial, Biblio ..
tecário e. Auditor, do Grupo - Outras Atividades de Nível Superior, NS~900; Auxiliar de Enfermagem, Agente de servrccs Complemerrtares, Técnico de Laborátório, Auxiliar Operacional de serviços Diversos, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista, 'I'ecnclogtsta, Agente de Ofnefotografia e Microfilmagem, Taquí...
grafo, Agente de Transporte Marítimo e Pluvial, Técnico de Contabilidade; -Agente
de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo -, Outras Atividades de Nível
Médio, NM··:1000; Procurador da Fazerada Nacional, do Grupo - serviços- .Iurídlcos, SJ~l100; -Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo -Serviços' de
'rransporte Oficial e Portaria, TP~lZ00, do Quadro Permanente do -Mínístérío
da Fazenda, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo .de que
tratam os decretos de estruturação dos referidos Grupos, com es alterações POSR
tenores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo lI! d-este Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar do Míntstérlo da Fazenda, na forma do disposto no patágrafo único do artigo 14, da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3Q Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e Tabelas de gratificação pela representação de Gabinete do Ministério da Fazenda os -cargos e
encargos de Gablrsete relacionados no Anexo IV deste Decreto, cessando o pagamento a integrantes de Grupos-Tarefa e de colaboradores eventuais, retribuídos
mediante recibo, constantes do mesmo Anexo.
Art. 4Q Fica extinta e suprimida a Categoria Funcional de Técriico de Tributos Federais, código TAF-601, do Grupo Tributação, Arrecadação e Píseallzação,
a que se referem o Decreto n Q72.933r, de 16 de outubro de 1973, e respectivo
Anexo.
R800;
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§ 1Q A Categoria Funcional de Fiscal de Tributos Federais, de que tratam o
Decreto e Anexo indicados neste artigo, passa a ser designada pelo código

TAF-601.

§ 29 Os efeitos do
data da publicação do
Art. 59 A lotaç-ão
de Tributos Federais,

disposto neste artigo retroagem a 17 de outubro de 1973,
Decreto número 72.933, de 1973.
das classes integrantes da. Categoria Funcional de F:Lscal
código TAF-SOl, é fixada nos quantitativos indicados no

Anexo I-A deste Decreto.

§ lI? A lotação da classe "e" da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos
Federais, de que trata este artigo, é estabelecida em caráter provisório.
§ 29 O ajustamento da lotação provisória, a que se refere este artigo, ao número de fixos da lotação definitiva ter-se-á mediante deslocarnersto gradativo,
para a classe intermediária. ou inicial, das vagas que forem ocorrendo na classe
final, na proporção de uma para quatro vagas, reservando-se as restantes ao
provimento por progressão funciona1.
Art. 69 São transpostos, na, forma do Anexo I-A deste Decreto, para a Categoria Funcional em Fiscal de Tributos Federais, código TAF-60l, do Grupo
'I'ributaçâo, Arrecadação e Fiscalização, os cargos de Técnico de Tributação e
de Agente Fiscal de Tributos Federais, cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que trata o Decreto nc 72.933, de 1973, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 7'9 Os funcionários optantes por Categoria Puncíorsal diversa daquela ao
'que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 89 O órgão de pessoal apostdlará os titulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
- Art: . 9Q A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plane de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e I-A e II deste Decreto, das gratificações
referentes ao regime de tempo integral e dedícaçâc exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado; das diárias Instituídas pela Lei nc 4.019, de 20 de
dezembro de 1961 e respectivas absorções; da gratificação de exercício instituída
-pelc Decreto-lei nv 1.024, de 21 de outubro de 1969; da parte variável de remuneração, de que trata o Decreto-lei nc 1.025, de 21 de outubro de 1969; das. díferenças mensais asseguradas pelos artigos 103 e 105 do Decreto-lei nc 200, de 25
de fever-eiro de 1967 e pelo Decreto-lei nc 673, de 7 de julho de 1969, e -de quaisquer outras retribuições, que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos
funcionários a qualquer titulo e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o saláriofamília e a grarínoação adicional por tempo de serviço.
§ lI? Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a jiarttr de 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outr-as' retribuições de que trata este artígo, porventura percebidas
pelo runctorsãríc desde aquela data até a publicação deste Decreto.
§ 2Q A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela tnansposíção ou transformação só poderão perceber. as gratificações
e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei nv 1. 341, de 22 de agosto
de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 10. Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
Indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigoram a partir de 19 de
novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em corrtrárío.
Brasília, 1 de outubro de 1975; 1549 da mdependêncía e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símoneen:
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram
D. O. de 3-10·75 (Suplemento).

publicados no
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DECRETO

N~J

76.34", -
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EXECUTIVO

DE 2 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Justica, em favor de diversas unidades, o crédito sup~ementa?' de Cr$ 10.605.500 GlJ para reforço de dotações consignadas no
mçe-ue Orçamento.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe coníere o artigo 81, item In, da Constituição,
e da autorização contida na artigo 6Q da Lei n9 6.187. de 16 de dezembro
de 1974.

DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.605.500.00 (dez milhões,
seiscentos e cinco mil e quínbentos cruzeiros), para reforço de dotações
consignadas ao subanexo 2000, a saber:
Cr$
2000
2001
2001.12070202. 001
3.1.1.1
01

-

1,00

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Gabinete de Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal cívíí
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
2002 ..... Secretarta Geral
2002.12090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 '-- vcncímentcs e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família
.
2003 - Jnspetoría Geral de Finanças
2003.12080322.011 - Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 ~ Despesas Variáveis
.
3.2.~.3- Salárío-Famílta
.
2004 - Ministério Público Federal
2004.12693942.153 - Defesa dos Interesses da União em Juizo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
2006 - Ministério Público do Distrito Federal e
Territ6rics
2006 12693942.153 _. Defesa dos Interesses da União em Juizo
3.1.1 1 - Pessoal Civil
01 - Venctmentos e Vantagens Fixas
.
2008 - Dlvísâo de Segurança e Informações
2008.12291692.003 - Assessoramento Relacíonado
segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal ctvn
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Balárfo-Pamílía
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
.
2009 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica
2009.12090422.155 -- Repressão ao Abuso do Poder Econômico
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contríbutçôes de Previdência SOcial
.
2010 - Conselho Nacional do Trânsito
2010.12093242.156 - Coordenacâo, Divulgação e Fiscalização
do Sistema de Trânsito
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos. e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
2012 - Arquivo Nacional
-~

-

900.000
231. 000

800.000
4.600

834.000
50.000
8.500
400.000
180.000

588.000

à

145.000
3.800
3.000

37.000
520.000
. 20.000

71.500
15.000
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20.12.03070222.15B -

3.1.1.1 -

01 3.2.3.3
3.2 5.0
2013
2013.12070212.013

Guarda

Hístórtco-.

e Conservação de Documentos
.

Salárto-Famllía .........•..............
Contribuiçôcs de Previdência Social .....
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos

3,1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
2014 -_. Departatne.ntr de Polícia Federal
2014.06290212.159 - Admtntstraçãc e Coordenação das Ativi3.2.5.0 -

2015 -

1,00

Pessoal civu

Vencimentos e Vantagens Fixas

-.-

c-s

1.050.000
54.000
2.500
300.000
2.300.000

dades Policiais
Contríbulçóes de Previdência Social ...•

266.000

Departamentc Federal de Justiça

2015.12693922.163 -

Estudos da Organização Polftica, da Ci-

3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

dadania e Garantias Constitucionais
Pessoal Cívíi
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família ........•••.............
'l'otr.l

.

1.750.000
71.600
10.605.500

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$
MINISTllRJO DA JUSTIÇA
Mínlstétío Público Federal
Atividade - 2004.12693942.153
3.1.2.0 - Material de Consumo
"
,
3.1.4.0 - Encargos Diversos ."
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações ."",."."
2010 - Conselho Nacional do Trânsito
Atividade - 2010.120-93242.156
3.2.3.3 - Salárto-Famílía •.......•.•.... , .... , ...
3.2.5, O - Conbribuíçõcs de Previdência Social
2013 - Depai tamentc de Admlnlstração
Atividade - 2013,12070212.013
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
,
,"
4.1.4.0 - Material Permanente
, .. ,
.
2014 - Departamento de Policia Federal
Atividade - 2014.06290212.159
3.1.1.1 - Pessoal Cívíl
02 - Despesas Variáveis ......•......... , , ...
3900 - RESERVA DE CONTING<:NCIA
3900,99999999.999 - Reserva de Contingência
3,2.6.0 - Reserva de Contingência
,
.

1,00

2000 2004 -

To tal

,

100.000
50.ÚOO
430.úOO
8.600
77.900
500.000
1. 700.000
400.000

266.000
7.073.000

---..
10.605.500

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Faicão
Mário H enrique Srmcn sen
João Paulo dos Reis VellOso
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DECRETO

N9

76.348 -

DE 2 DE OUTUBRo DE

1975

Abre à Presidência da República, em favor de diversas Unidades, o crédito
suplementar de Cr$ 1.653.~0(;,OO para reforço de dotações COnsignadas no
vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição,
e fia autorização contida na artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974.
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Presídêncía da República, em favor de diversas
Unidades, o crédito suplementar no valor de ors 1.653.200,00 (hum milhão,
seiscentos e clnquenta e três mil e duzentos cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100. a saber:
Cr$ 1.00
1100 -

PRESmf;NCIA DA REPúBLICA

Estado-Maior das Forças Armadas
Planejamento e Coordenação do EstadoMaior das Forças Armadas
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1108 - Consultoria Geral da República
1108.03073922.579 - Assessoramento Jurídico à Presidência da
República
1105 1105.06090202A83 -

3.2.3.3 3.2.5. O 1110 -

Salárío-Famílía

.

Contrlbuíçoes de Previdência Social
.
Departamento Administrativo do Pessoal
Civil
1110.03070212.485 - Coordenação Geral da Política de Pessoal
3.1.5, O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
3.2.7.6 - Pessoas
.
1111 - Escola Nacional de Informações
1111.06292172.031 - Manutenção do Ensino
3. 1.2. O - Material de Consumo
.

Total

150.000
100.000

3.000
12.000

50.000
818.200
20.000
500.000

- 1.653.200
-.

Art. 29 Os recursos neceesanos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
1100 -

PRESm",NCIA DA REPúBLICA

1105 Atividade 3.1.4.0 4.1.3. O 1110 -

Estado-MaiOl' das Forças Armadas

Atividade -

1110.03070212.023

1105.06090202.483

Encargos Diversos
..
Equipamentos e Instalações
.
Departamento Administrativo do Pessoal

150.000
100.000

cívn

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....
Atividade - 1110.03070212.485
3.1.2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1111 - Escola Nacional de Informações
Atdvlda-íe - 1111.06292172.031
4.1.4.0 - Material Permanente

.

150.000
602.200
136.000
500.000

8

ATOS DO PODER EXECUTIVO

39.00 3900.99999999.999 -

.3.2.6.0 -

RESERVA DE CONTINGllNCIA
Reserva de Contingência

Reserva de Contingência

Total

Cr$ 1,00

.

15.000

.

1.653.200

Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcstcões em con trárío.
Brasília,

2

de

outubro de 1975; 1549 da Independência e 87l} da

República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Sínumsem
Joãe Paulo dos Reis velloso
João Baptista de oliveira Figueiredo
Antonio Jorge Correa

DECRETO N° 76.349 - DE 2 DE OUTUBRO DE 1975
A.bre ao Ministério da Educ:ação e cultura, o credito SUPlementar de
Cr$ 75.151.600,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Or-

çamento.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 6° da Lei número 6.187, da 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, o crêdlto
suplementar no valor de crs 75.151.600,00 (setenta e cinco milhões, cento
e cínquenta e hum mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárías consignadas no vigente orçamento, a saber:
Cr$
15.00 -

15.01 1501.08070202.001 3.1.1.1 01 3.2.3.3 15.02 1502.08090412.005 3.1.1.1 02 3.2.3.3 3.2.5.0 15.03 1503.08070212.818 3.2.7.2 01 07 1503.08430212.818 3.2.7.2 01 1503.08440212.818 3.2.7.2 01 -

1,00

MINISTJlRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia
.
Secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência SOcial
.
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educação
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
Entidades Federais
Pessoal
.
Atividades a Cargo do Fundo Nacional
de Descnvclvímento da Educação
Entidades Federais
Pessoal
.

434.000
9.000

102.700
5.000
11. 000

50.000
11.000

70.000

20.000

9

ATOS DO PODER EXECUTIVO

eis
1503.08442052.818 -- Atividades e Cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1503.08450212.817 - Atividades a Cargo da Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
15.04 - Secretaria de Apoio Administrativo
1504.08070212.122 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
15.06 - Inspetoria Geral de Finanças
1506.08080322.011 - Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
15.07 - Divisão de Segurança e Informações
1507.08291692.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.2.3.3 ....:.. Salárto-Famílía
.
15.08 - Consultoria Jurídica
1508.08073922.002 - Assessoramento: Relacionado a Assuntos
de Natureza Jurídica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família ...............•........
15.09 - Conselho Federal de Cultura
1509.08480212.087 - Coordenação e Fiscalização das Atividades Culturais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
15.10 - Conselho Federal de Educação
1510.08070212.088 - Coordenação e Supervisão' do Ensino
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ...•....
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
15.11 - Conselho Nacional de Desportos
1511.08460212.089 - Coordenação e Fiscalização de Desportos
3.2.3.3 - Salário-Família
.
15.12 - Conselho Nacional de Serviço Social
1512.15810212.090 - Coordenação e Fiscalização de Entidades
de Assistência Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salárlo-Famtlía
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
.
15.13 - Comissão Nacional de Moral e Civismo
1513.08070212.091 - Coordenação das Atividades de Moral e
Civismo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

1,00

350.000

QO.OOO

140.000
45.0ll0

600.000
4.700
49.000

60.000
160.000
6.000

2.900

15.000
1.000

250.000
20.000
9.300
5.000

)70.000
75.000
7.000
5.900

41. 900
1.100
1.600

85.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Cr$ 1,DO

15.14 1514.08070212.013 3.1.1.1 -

01 02 -

3.2.3.3 -

Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

.
.

Salário-Família

.

3.2.5.0 - contribuições de Previdência Social
.
15.15 - Departamento de Assistência ao Estudante
1515.08470212.464 - Coordenação das Atividades de Assistência ao Estudante
3.1.1.1 02 3.2.3.3 3.2.5. O -

15.16
1516.08480212.095
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
15.17

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Salário-Família
Contribuições de Previdência Social

.
.
.

- Departamento de Assuntos Culturais
- Coordenação das Atividades Culturais
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas •.......
- Despesas Variáveis . ..
.
- Salário-Familia .........•..............
- Contribuições de Previdência Social ....
- Departamento de Assuntos Culturais
- Entidades Supervisionadas
1517.08480212.820 - Atividades a Cargo da Fundação Casa de
RUy Barbosa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal .......• ,
..
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1517.08480212.821 - Atividades a Cargo do Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
.
06 - Salário-Família
.
07 - Contrfbuíções a.e Previdência Social
1517.08480452.821 - Atividades a Cargo do Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais
3.2.7.2 - Entidades Federais
Dl - Pessoal ...........•............•........
07 - contribuições de Previdência Social .. '
15.18 - Departamento de Assuntos Univeristários
1518.08440212.471 - Coordenação e Supervisão do
Ensino
Superior
::3 .1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis .....•...............
3.2.3.3 - Saláríc-Famí.ia
.
15.20 - Departarnentc de Desportos e Educação
Física
·1520.08460212.470 - Administração e Manutenção do ~
partamento de Desportos e Educação Ei-

182.000
300.000
25.000
150.000

J 70.000

500
10.000

3.900.000
690.000
100.000
110.000

580.000
150.000

ó20.GOO
7.000
37.100

150.000
14.000

100.000

250.000
5.000

síca

- Pessoal civí.
- Vencimentos € Vantagens Fixas
.
- Salário-Família . .
".,
- Departamento de Ensino Supletivo
- Coordenação e Supervisão do Ensino Supletivo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.::1.3 - Salário- Família . .
.
15.22 - Departamento de Ensino Supletivo Entidades Supervisionadas

3.1.1.1
01
3.2.3.3
15.21
1521.08450212.472

100.GOO
2.100

50.000

3.000

ATOS DO PODER

EXEcu'!IVO
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Cr$ 1,00
1522.08451432.822 -

Atividades a Cargo da Fundação Centro Braslleírc de TV Educativa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 _. Pessoal . . ....•........................
07 - Contrfbulçôes de Pr-evidência Social ...
15.23 - Departamento de Ensino Fundamental
1523.08420212.474 - Coordenação
e
Supervisão do Ensino

1.0GO.000
200.000

Fundamental

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
15.24
1524.08430212.477

-

Pessoal CIvil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família . .
.
Contributções de Previdência Social
.
Departamento de Ensino Médio
Coordenação e Supervisão do
Ensino
Médio
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
..
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1524.08431982.115 - Manutenção do Colégio Comercial Professor Clóvis Salgado
3.1.1.1 - Pessoal Civí!
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Balárío-Pamílla
..
3.2.5.0 - Ccntributçêes de Previdência Social
.
15.25 - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
1525.08420212.823 - Atividades a Cargo do Colégio Pedro II
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárfc-Famliia . .
.
07 - Contribuições de Previdência social
.
1525.08421882.823 - Atividades a Cargo do Colégio Pedro II
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 -- Pessoal
.
1525.08430212.823 - Atividades a Cargo do Colégio Pedro II
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1525.08430212.824 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
06 - Salárlo-Famfda . .
1525.08430212.8:&5 - Atividades a. Cargo da Escola Técnica
Federal do Amazonas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ......................•.....
06 - Salártc-Famílía
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1525.08430212.326 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
06 - Salário-Família
.
07 - Contrfbuíçôcs de Prevídôncía Social
.
1525.08430212.827 - Atrvlcíades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Campos
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.

120.000

125.000
6.000

5.400

37.000
70.000
9.200

670.000
30.000
12.000
5.000

20.000
28.000
3.800.000
1. 700.000

120.000
140.000

70.000
18.000

410.000
7.UOO
85.000

165.000
10.000
20.000

25.000
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

crs
1525.08430212.828 3.2.7.2 -

01 07 1525.08430212.829 -

Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Ceará
Entidades Ferterals
Pessoal . .
.
Ccntríbuíções de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica

1,00

115.0.00
9,000

Federal Celso Suckow da Fonseca
3.2.7.2 -

01
06
07
1525.08430212.830

--

Entidades Federais

Pessoal . .
.
Saláríc-Famílía . .
.
Contríbuícôes de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica

Federal do Espírito Santo
-Entidades Feceraís
- Pessoal . .
.
- Salário-Família . .
.
- Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Goíáa
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salárto-Farmlía . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social .. ,
1525.08430212.832 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárto-Famílía . .
.
1525.1J8430212.834 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contrtbuições de Previdência Social
1525.08430212.835 - Atividades a Cargo da ·Escola Técnica
}!'ederal de Ouro Preto
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
ú6 - .Salário-Pamilia . .
.
07 - contribuições de Previdência Social
1525.08430212.836 - Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Pamtlta . . ..............•......
07 - COntribuições de Previdência Social ....
1525.08430212.837 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - contribuições de Previdência social ....
1525.08430212.838 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salárto-Famílía, . . ..............•......
07 - Contríbulções de Previdência Social ....
1525.08430212.83·9 - Atividades a cargo da Escola Técnica
Federal de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - salário-Família . .
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social

3.2.7.2
01
06
1525.08430212.831

36,000
4.600
39.000

20.000

9.000

150.000
6.600
50.000

5.000

970.000
21. 000

un.eoo

48.000
500
11.000

335.000
6.000
65.000

10.000

265.0{)O
5.600
50.000

150.000
1.000
32.000

ATOS

DO PODER EXECUTIVO
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1525.084302'12.840 3.2.7.2 ,
06 1525.08430212.841 3.2.7.2 Dl -

06 07 1525.08430212.842 3.2.7.2 07 1525.08430212.843 3.2.7.2 Dl -

06 07 1525.08430212.844 3.2.7.2 Dl -

07 1525.08430212.846 3.2.7.2
01
06
1525.08430212,847

-

3.2.7.5 01 06 07 1525.08431972.823 3.2.7.2 01 07 1525.08431972.824 3.2.7.2
01
07
1525.08431972.825

-

3.2.7.2
01
06
07
1525.08431972 .826

-

3.2.7.2 01 06 07 1525.08431972.827 3.2.7.2 01 07 -

Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Pernambuco
Entidades Federais
Salárío-Pamüia . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Piauí
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Química - GB.
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social ....
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Rio Grande do Norte
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Familia . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Santa Catariraa
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Ativldader 0. Cargo da Escola Técnica
Federal de Sergipe
Entidades Federais
Pessoal . .
.
salário-Família . .
.
Atividades a Cargo da Fundação Centro
Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal
para Formação Profissional
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo do Colégio Pedro n
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Alagoas
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Amazonas
Entidades Federais
Pessoal
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal da Bahia
Entidades Federais
Pessoal
.
Salárto-Pamília
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atívídades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Campos
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.

30.000

120.000
1.000
32.000

7.000

225.000
8.000
40.000

245.000

13.000

65.000
6.000

1.180.000
1.000
380.000
2.350.000
360.000

680.000
90.000

480.000
2.900
108.000

900.000
5.000
90.000

550.000
70.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Cr$ 1,00
1525.08431972.828 -

Atividades a

Cargo da Escola Técnica.

Federal do Ceará

3.2.7.2
01
06
07
1525.08431972.829

-

Entidades Federais

3.2.7.2
01
07
1525.08431972.830

-

3.2.7.2
01
06
07
1525.08431972.831

-

Pessoal

.

Salário-Família ...........•.............
Contribuições de Previdência Social .....
Atividades a Cargo da Escola Técnica

430.000
5.000
55.000

Celso Suckow da Fonseca
Entidades Federais
Pessoal .............................•...
Contribuições de Previdência Social .....
Atividades a Cargo da Escola Técnica

06 -

07 1525.08431972.833 3.2.7.2 01 06 07 1525.08431972.834 -

3.2.7.2 01 07 -

01 1525.0843HI72.836 3.2.7 . .2 07 1525.08431972.837 3.2.7.2
01
06
07
1525 08431972.838

90.000

Federal do Espírito Santo

Entidades Federais
Pessoal
.
Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1525.08431972.832 -- Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .•.•...................•.........

3.2.7.2
01
07
1525.08431972.835

1.500.000

-

Salárto-Famílía

.

Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Mato Grosso
Entidades Federais
Pessoal ......•..........................
Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Minas Gerais
Entidades Federais
Pessoal ...•.............................
Contribuições de Previdência Social .....
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Ouro Preto
Entidades Federais
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.

Pessoal . ..

..

Auvidades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Pará.
Entidades Federais
Contribuíçóes de Previdência SOcial ...•
Atívldanes a Cargo da Escola Técnica
Federal da Paraíba
Entidades Federais
Pessoal . . .. ". ..••.•..•••...............

Salárro-Famíha . . .......•............

Contribuições de previdência Social ..
Atívíoartes a Cargo da Escola Técnica
Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 "- Pessoal . . ...............•............
06 - Salárío-Familía . .
.
07 - Contrlbuíçôes de Previdência SOcial ..
1525.08431972 .839 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Pelotas

800.000
7.000
140.000

350.000
59.000

560.000
7.000
60.000

400.000
1.000
130.000

2.910.000
670.000

100.000
35.000
1. oso. OUU

290.000

800.0GO
10.000
80.000

1.260.000
3.100
230.000

ATOS DO PODER EXECU'.r!VO

15
Cr$ 1,00

3.2.7.2 - Entidades Federais
OJ. - Pessoal . . ".........•.•................
06 - Salàrio-·F<~mí:lia . . ....•....•........•..
07 - Contribuições de previdência Social ....
1525.08431972.840 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Famína. . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social ..
1525.08431972.841 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Piauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .,
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1525.08431972.842 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Química - GB
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salárto-Famílía . . .......•............
07 - Contribuições de Previdência Social .."
1525.08431972.843 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do RJ<.o Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal • . ...•....•...................
07 - Contribuições de Previdência Social ...
1525.08431972.844 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federala
01 - Pesscaj
. . ..............•............
06 - Salàrío-Farmha
..
07 - Contribuições de Previdência Social ..
1525.08431972.845 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de SãD Paulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .,
.
,
.
06 - Salário- Famma . .
07 - Contribuições de Previdência Social ..
1525.084371972.846 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salàrfo-Famuía . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1525.08442052.823 - Atividades a cargo do Colégio Pedro II
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contrlbtnções de Previdência Social ....
1525.08442052.829 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal CeIfO Suckow da Fonseca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
."
.
07 - Contribuições de Previdência Social ..
1525.08442052.838 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .....••.......••.....•........
07 - Contribuições de previdência Social ....
1525.15814882.824 - Ativ.dades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos ..............•...............
06 - Balarío- Famfüa . .
, .

830.000
8.000
120.000

1.890.00a
7.000
360.000

1.100.000
~40.000

150.000
1.100

so.occ

780.000
110.000

900.000
6.0CO
220.000

1. 430.000
6.000

NO.OOO

650.000
1.100
80.000
23.000

370.000
80.000

320.000
70.!JOO

0.000
3.S00
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Cr$ 1,00
1525.15814882.826 3.2.7.2 -

04 06 1525.15814882.827 -

3.2.7.2 -

04 06 1525.15B14882.828 -

3.2 . ti. 2 04 06 -

1525 15814882.829 3.2.7.2 -

04 1525.15814882.830 3.2.7.2 04 1525.15814882.831 3.2.7.2 04 1525. 158148l:i2 . 832 -

Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal da Bahia
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salarto-Famtha . .
..
Atividades a Cargo 'd~' E~~~i~' Téc~ica
Federal ôe Campos
Entidades Federais
Inativos . •
.
Salarro-Famíba . .
.

3.2.7.2
04
06
1525.15814882.838

-

Salário-Família

.

.
.

.

Atividades a Cargo da Escola Técnica
Fede t al Celso Suckow da Fonseca

6.000
7.000

Entidades Federais

Inativos . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Espir.to Santo
Entidades Federais
Inativos . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Goiás
Entidades Federais
Inativos . .
.
Atívtdades a Cargo da Escola Técnica.
Federal do Maranhão
Entidades Federais
Inativos . .
.

Federal do Pará
Entidades Federais
Inativos . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal da Paraíba
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salário-Família
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Paraná

Entidades Federais
Inativos . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.

3.2.7.2 04 1525.15814882.839 -

06 1525.15814882.840 -

5.000
1.900

Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Curá
Entidades Federais
Inativos . . .

3.2.7.2 04 06 - Salárío-Famílía . .
.
1525.15814882.833 - Atividades a. Cargo da Escola Técnica
Federal de Mato Grosso
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1525.15814882.836 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
3.2.7.2 04 1525.15814882.837 -

7.000
1.200

Salárto-Pamília . .

.

Atividades a Cargo da Escola Técnica
F-ed-eral de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidade Federais
04 - Inativos
.
06 - Salário-Família . .
.
1525.15814882.844 - Atív'oaces a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina

•. 200

4.200

1. 000

30.000
2.400

3.500

8.400

25.000
4.6r.O

35.000

6.(·00
500

25.000
5.300

ATOS DO PODER. EXECUTIVO

3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inati '.'(,:5 . . ...........•.......'..........•
1525.15814882.8':J.5 - Atividades :3 Cargo da Escola Técnica Federal de São Pa ulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos.
.
.
1525.15814882.846 - Atividades 8. Cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
04, - InativGs.
.
.
1525.15844942.827 - Atividades 9, Cargo da Escola Técnica
Federal de Campos
06 - Salário-Família . .
.
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contrtburçôes ce Previdência Social ....
1525 15844942.841 - Atividades e Cargo da Escola Técnica Federal do Piam
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contc-iouiçóee de Previdência Social ....
15.26 - Inatnuto Nacional do Livro'
1526 03470212.267 - Admtnís tração do Instituto
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.3 - Salárfo-Famiha ......•.................
3.2.5. O __ Contribuições de Previdência Social
15.27 - Departamento do Pessoal
1527.080'"10212.010 - Administração de Pessoal
3.1.1 1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Varláveís .••••.•.•••••..•..•.••
3.2 .3.3 - Salário-Família .
,
.
3 2.5. O - Contribuíçôes de Previdência Social
.
15.23 - Departamento de Documentação ,e Divulgação
1528 08070212.475 - ôdmmístraçâo e Manutenção do Departamento de Documentação e Divulgação
3.2.3.3 - Salário-Família
.
15.29 - Observatório Nacional
1529.08100522.467 - Coordenação e Manutenção do Observatório Nacional
3.1.1.1 - PesS08,l Civil
. 02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.3.3 - Balárto-Famíle
.
3.2.5. O - Cont'cíbuíçôes de Previdência Social
.
15.30 - Centre Nacional de Educação Especial
1530.08470212'.083 - Coordenação da Educação Especial
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - vencimentos ~ Vantagens Fixas
.
02 - Despesas vanáveís . •
.
3.2.3.3 - Balàrto-Pamiha
.
3.2.5. O - Contrfburçôes de Previdência Social
.
15 31 - Cco-cer.açâc
do Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nive. Superior
1531.08440212.578 - Manutenção da Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas vanãvcís . .
.
3.2.3.3 - Salário- Família, . .
.
3.2,5.0- Contribuições de Previdência Social ....•
o
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o-s 1,00
500

20.000

20.000

3.600
9.700

13.000

122.200
7500
10.000

R.700.000
620.000
340.000
250.000

4.600

315.000

9.200
25.000

1.900.000
55.000
65.01)0

12.000

62.600
686.00J
8.COO

53.300

ATOS

18
15.32 1532.08431962.114

~

3.1.1.1 01 ü2 -

3.2.3.3 3.2.5.U 15.33 -

DO PODER EXECUTIVO

Coordenação Nacional do Ensino Agrícola
Manutenção ce Escolas Agrícolas e de
Economia Doméstica Rural
Pessoa, Civil
Vencrmentor, e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salârto-Famíha
.
Contrfbulções de Previdência Social
.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

o-s

1,00

4.840.000
4.100.000
680.000
950.000

Educacíonaín

1533.08070452.267
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
15.34

-

1534.08430212.267 3.1.1.1 02 -

Aommistraçãe do Instituto
Pessoal Civil
Vencimentos r Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Familia . .
.
Contrfbuíçôes ar Previdência Social
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Administração do Instituto
Pessoal Civil
Despesas Varíáveís
..
~~

.

460.000
500.000
13.000
SO.OOO

100.000
75.151.600

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
15.00 - MINISTf.:RIO DA EDUCAÇãO E
CULTURA
15. \)1 - Gabinete do Mmístro
Atividade - 1501.08070202.001
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
.
15.04 - Secretaria de Apoio Administrativo
Atividade - 1504. 0807021L. .122
3.1.1.1 - Pessoal Clvll
.
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
15.06 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade -- 1506.08080322.1)11
3.2.3.3 - Salárlo-Familia
.
15.07 - Divisão de Segurança e Informações
Atividade - 1507.0329169Z.003
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.2.5.0 - Contribuíçóes. de Previdência Social
15.11 - Conselho Nacional de Desportos
Atividade - 1511.08460212.089
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
15.12 - Conselho Nacional de Serviço Social
Atividade - 1512.15810212.090
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
15.13 - Comissão National de Moral e Civismo
Atividade - 1513. 08G71212. 091
:3 .1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . ..
.
15.15 - Departamento de Assistência ao Estudante

40.000

476.000
4.000

472.400
216.100
54.900

284.900

130.300

10.S00

19

ATOS DO PODER EXECUI'IVO

crs
Atividade
3.1.1.1
01
15.17

--

Atividade
3.2.7.2
06
15.20

-

Atividade 3.1.1.1 02 15.21 Atividade 3.2.5. O 15.25 -

1515.Q347ü212.464
Pessoal Civil
Venclmenros e Vantagens Fixas .........•
Departamento de Assuntos Culturais-Entidades Supervisionadas
1517.08480452.821
Entidade Federais
Salário-Famllia
.
Departamento co Desportos e Educação
Ftslca
1520.0S'460212.47C
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Departamento de Ensino Supletivo
1521.03450212.472
Contribuições de Previdência Social
Departamento de Ensino Médio-Entidades

1,00

350.000

3.800

4.000
5.000

Supervlsionadaa
Atividade
3.2.7.2
01
Atividade
3.2.7.2
06
07
Atividade
3.2.7.2
01
07
Atividade
3.2.7.2
01
Atividade
3.2.7.2
01
07
Atividade
3.2.7.2
01
06

.-

Atividade
3.2.7.2
01
06
07
Atividade
3.2.7.2
0-1
Atividade
3.2.7.2
06
Atividade
3.2.7.2
06

----,
-

Atividade 3.2.7.2 06 -

1525 08420212.823
Entidades Federais
Pessoal . .
.
1525.08421882.823
Entidades Federais
Salárto-Pamil!a . .
.
Contrfbuíç Õ€S de Previdência Social
.
.l52fi.1J8430212.832
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contr ibuíçôes de Previdência Social
:525.G8430212.837
Ensldades Federais
Pessoal . . ......................•........
1525.08430212.840
Entidades Pederats
Pt'f=.soal.
.
.
Contribuições de Previdência Social
.
1525.08430212 842
Entidades Federais
Fessoal.
. .. _
.
Balário-Fumíüa . .
.

64.500
87.400
37.lOJ
200.400
16.700
149.800
407.700
162.700
6.400
1.000

:525.08430212.845
Entidades Federais
Pessoal . . . .
Salárío-Famílta
Contrlbuíçôes de Previdência Social

.
.

384.000
8.000
45.900

1525.01430212.846
Entidades Federais
Contrtbuiçôes ae Previdência Social ....

.i.525.C843U172.223
Entidades Federais

16.400

Salárto-Pamíüe . ..

.

88.200

1525. 0843HJ72.824
Entidades Federais
Salárro-Famílla . .

.

7.700

1525.03431872.829
Entidades Federais
Salário-Famílía

..

6.000

20
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Atividade 3.2.7.2 06 Atividade 3.2.'7.2 06 Atividade 3.2.7.2 06 Atividade 3 .2.7.2 -

Salário-Famírta
1525.08431972.843
Entidades Federais
Balárío-Farmüa
1525.03434772 845
En-idades Federais

01 ..- Pessoal . . ."
07 - Contribuições de Previdência Social
Atividade ~ 1525.03442052.823
3.2.7.2 -

01
06
Atividade
3.2.7.2
01
07
Atividade
3.2.7.2
01
07
Atividade
3.2.7.2
01
07
Atividade
3.2.7 2
01
07
Atividade
3.2.7.2

-~

C.r$ 1,00

1525.08'~31972.831

gntadades Federais
Salário-Famíür........................•
1525.08431972.834
Entidades Federais

10.200
-

.

2.000

.
.

14.700

Entidades Federais
Pessoal
.. ,
.
Salárío-P'amiha
.
1525.08442052.826
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Boctal ...•

-- 1525.084420b2 834
- Entídudes Federais
- Pessoal "
.
- Contribuições de Previdência Social ..
- 1525. (18412052 E40
- Entidades Federais
-- Pessoal . . .
.
-- Contrfbuíçõas de Previdência Social
- 1525. 08442052 ~45
_. Entidades Federais
- Pessoal . .
'. .•
- Ccntrtbuiçóes OE' Previdência Social ;'...
- 1525.15814882.834
- Entidades Federais
04 - Inativos
.
06 - Salário-Família . .
.
Atlv!dade - 1525.15814882.838
3.2.7.2 - Entidades F-ederais
06 - Salário-Eamíha . .
'..•
Atividade - :i.525 .1581438:;:.845
3.2.7.2 - Entidades' Federais
06 - Saláriu- Família
..
15.26 - Instituto Naclcnal do Livro
Atividade - 1526.08470212.26'1
3.1.1.1 ...,-. Pessoal Civil
01 - vcnctmentcs e vantagens Fixas
.
15.28,- Departamento de Documentação e Divulgação
Atividade - 1528.08070212.475
3.1.1.1 ....:..-pessoal Civil
01 - vencimentc.s e Vantagens Fixas
.
15 29 - Observatório Nacional
Atividade - 1529 081005:'2.457
3.1.-1.1 -- Pessoal Civil
01 - 'vencimentos e Vantagens Fixas
39.00 - RESERVA DE C.ONTING1!:NC.IA
3300 9999$'1999.999 - Reserva de- Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contmgência ......••.'
.
Total . .

5.COO

65.800

?,.536.600
. 30.000
201. 200
83.600
1.697.900
340.100
1.117.500
255.5UQ

700.0(){)
105.000
5 700
1.8C'0

3.100
10.800

122.200

156.300

213.2JO
63.750.200
7fi.15L600
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Art. 3." Em decorz êncla de crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária
em curso sofrerá as seguintes alterações:
a) Suplementação
crs 100
45.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E

CULTURA

Ent.ldades Supervisionadas
Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetízação
Admmrstraçâo e Manutenção do Movimento Brasileírc de Alfabetização
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Admuustraçâo do Fundo Nacional de Desenvolvrrnento da Educação
.
Admínistracào da Expansão e Melhoria da
Rede de Ensino - Acordo MEC/BID ....
Ooordenacâo e Planejamento da Expansão
das Inatalaçôes de Ensino
.
Ensino da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre
.
Fundação Casa de Ruy Barbosa
Administração da Fundação
.
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas

-

45.01 4501.08450212.':1:80 45.02 4502. ::lso70212.221 -4502.08430212.491 4502.08440212.469 4502.08442052.490 45.04 4504.08480212.264 45.05 -

Sociais
4505.08480212.267 -- Adminisbraçâo do Instituto
.
4505.08480452.268 - Desenvolvimento de pesquisas
.
45.06 - Fundação centro Brasileiro de TV Edu-

61.000
70.000
20.000
440.000
730.000
364.100
,64.000

cativa

4506.08451432.498 -

Admmlstraçâo e Execução da 'I'eleduca-

ção

.

45.07 - Colégio Ped te II
4507.08420212.018 - Admírustraçãn do Ensino
.
4507.08421882.031 - Manutenção do Ensino
.
4507.08430212.018 - Admlrrlstraçâo do Ensino
.
4511.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4507.08442052.031 .- Manutenção do Ensino
.
45.08 - Escola Técnica Federal de Alagoas
4508.08430212.013 - Administração do Ensino
.
4508.08431972.031 - Manutenção de. Ensino
.
4508.15814882.015 - Encargos cOm Inativos e Pensionistas
.
45.09 - Escola Técnica Federal do Amazonas
4509.08430212.018 --- Admtnistracâo do Ensino
.
4500.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
45.10 - Escola Técnica Federal da Bahia
4510.08430212.018 - Admimstraçâo do Ensino
.
4510.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4510.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
.
45.11 - Escola Técnica Federal de campos
4511. 08430212.018 - Admuustraçãc do Ensino
.
4507.08431972.031 - Manutericão de Ensino .,
.
4511.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
4511.15844942.060 - Contribuição para Formação do Patrimô45.12
4512.08430212.018
4510.08431972.031
4512.15814882.015
45.13

-

1. 200.000

48.000
3.800.0fO
1. 960.000
2.710.000
25.JDO
88.000
770.0aO
9.30(1
502 000
590.900
195.000
995.000
8.200

25.000
2.710.000
6.900

nio do') Servícor Público . ..; _
Escola Técnica Federal do Ceará

.

9.700

Adminístraçàc do Ensino

.

124.000
995.000
13.00a

Manutenção do Ensino
.
EílC81'gOS com Inativos e Pensionistas
.
Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Administração do Ensino
.
Manutenção 00 Ensino
.
Manutenção do Ensino de Engenharia de
Operação
.
4513.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
.
45.14 - Escola Técnica Federal do Espírito Santo
4514.0B430212.018 - Admimstraçâo do Ensino
.
4514.08431972.031 - Manutenção de Ensino
.
4514.15814882.015 - Encargos com Inativos e pensionistas ..
45.15 - Escola 'I'écuíca Federal de Goiás
4515.08430212 018 - Administração do Ensino
.
'1515.08431972.031 - Manutenção do Ensino
..
4515.15814882.015 - Encargos ccr:1 Inativos e Pensionistas
.
45.16 - Escola Técnica Federal do Maranhão
4516.08430212.018 - Administração do Ensino
.
4516 ..08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4516.15814882.015 - Encargos com Inativas e Pensionistas ..
45.17 - Escola Técnica Federal de Mato Grosso
1517.08431972.031 - Manutenção-do Ensino
.
4517.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
.
45.18 - Escola Técnica Federal de Minas Gerais
4518.08430212.018 - Adminístraçâo do Ensino
.
4518.08431972.031 - Manutenção de Ensino
.
45.19 - Escola Técnica Federal de Ouro Preto
4519.08430212.0J8 - Administração do Ensino.. .
.
4519.08431972.031 - Manutenção d·, Ensino
.
45.20 - Escola Técnica Federal do Pará
4520.08430212.018 -- Admirustraçãc do Ensino
.
4520.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4520.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
.
45.21 - Escola 'I'écnlca Federal da Paraíba
4521.08430212.018 - Admmist.ração do Ensino
.
4521.08431972.031 - Manutenção de Ensino
.
4ô21.15814882.015 _ .. Encargos com Inativos' e Pensionistas ..
45.22 - Escola Tàcmc.i Federal do Paraná
4522.08430212.1118 - Administraçâo d v Ensino
.
4522.08431972.031 - Manutenção do Ensino . .
,. _
.
4522.08442052.123 - Manutenção do Ensino de Engenharia de
Operação . ,
_
.
4522.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
45.23 - Escola Técnica Federal de Pelotas
4523.08430212.018 - Administração do Ensino
.
4523.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4523.15814882.015 - Encargos cam Inativos e Pensionistas ..
45.24 - Escola Técnica Federal de Pernambuco
4524.08430212.018 - Administração do Ensino
.
4524.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4524.08430212.018 - Admünstraçâo do Ensino
.
45.25 - Escola Técnica Federal do Piauí
4525.08430212.018 - Administração do Ensino
.
4525.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
4525.15844942.060 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público
.
45.26 - Escola Técnica Federal de Química - GB
4526.08430212.018 - Administração do Ensino
.
4526.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
45.27 - Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte
4527.08430212.018 - Administração do Ensino
.
4527.08431972.031 - Manutenção do Ensino
.
45.28 - Escola Técnica Federal de Santa Catarina
4513.08430212.018 4513.08431972.031 4513.03442052.123 -

Cr$ 1,00
70.600
1.590.000

450.000
3.200
29.000
\147.000
4.200
206.600
409.006
1.000
5.000

627,000
32.400
531.000
3.500
1.101.000
3.580.000
59.500
135.000
406.COO

1. 370. OCO
8.400
10.000
fWú.OOO

29.600

320.600
:.493.100
390.000

35.000

183.000
958.000
6.500
00.000
2.257.000
30.000
133.000

1.340.000
13.000
7.000

171.100
273.000
890.000
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crs
4528.08430212.018
4528.08431972.031
4528.15814882.015
45.29
4529.08431972.031
4529.15814882.015
45.30
4530.08430212.018

4530.08431972.03~ 4530,15814882.015 45.31 4531.08430212.121 -

b 45.00 -

1,00

208.000
1.126.000
500

Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
Escola Técnica Federal de São Paulo
Manutenção do Ensino
.
1. 776.000
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
20.000
Escola Técnica Federal de Sergipe
Administração do Ensino
.
71.000
Manutenção do Ensino
.
731 tOO
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
23.600
Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação
Profissional
Administração do Aperfeiçoamento de
Pessoal par" Formação Profissional
.
1.561.000
1.561.000
Profissional
.
Cancelamento:
MINlST];RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
-

Entidades Supervisionadas

Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais
Atividade - 4505.08480452.268 ...................•..
45.07 - Colégio Pedro II
Atividade -'-- 4507,08420212.018
.
Atividade - 4507.08421882.031
.
Atividade - 4507.08431972.031
.
Atividade - 4507. 0844?052. 031 ......................•
45.08 - Escola Técnica Federal de Alagoas
Atividade - 4508.08431972.031
.....................•
45.10 - Escola Técnica Federal da Bahia
Atividade - 4510.08442052.123
.
45.13 - Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
.
Atividade - 4513.08431972.031
.
45.15 - Escola Técnica Federal de Goiás
Atividade - 4515.08431972.031
....................•.
45.16 - Escola Técnica Federal do Maranhão
Atividade - 4516.08430212.018
.
45.18 - Escola Técnica Federal de Minas Gerais
Atividade - 4518.08431972.031
.
Atividade - 4518. OB4420b2 .123
.
Atividade - 4518.15814882.015
.
45.21 - Escola Técnica Federal da Paraíba
Atividade - 4521.08430212.018
.
45.22 - Escola Técnica Federal do Paraná
Atividade - 4522.15814882.015
.
45.24 - Escola Técnica Federal de Pernambuco
Atividade - 4524.08430212.018
.
Atividade - 4524.08442052.123
.
45.26 - Escola Técnica Federal de Química - GB
Atividade - 4526.08430212.018
.
45.27 - Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte
Atividade - 4527.08431972.031
.
Atividade - 4527.08434772.116
.
45.29 - Escola Técnica Federal de São Paulo
Atividade - 4529.08430212.018
.
Atividade - 4529.08442052.123
.
Atividade - 4529.15814882.015
.
45.30 - Escola Técnica Federal de Sergipe
Atividade - 4530.08430212.018
.
45.05 -

3.900
64.500
104.500
88.200
2.566.600
7.700
234.800
6.000
5.000
217.100
10.200
2.038.000
7.500
149.800
3.100
570.400
1.373.000
7.400
2.000
80.500
438.900
805.000
10.800
16.400
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Art. 4" Este Decreto entrará em vlgcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 154" da Independência e 87" da República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Símoneen:
Ney Braga
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO

N9 76.350 -

DE 2 DE OUTUBRo DE 1975

Abre. ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$
para retorço de dotar;ao coneumaaa no vigente Orçamento.

100.000.00

O Presi1ente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6ll da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro

de 1974,
DECRETA:

Art. III Fica aberto ao Mmístérfo do Exército o crédito suplementar
no valor de CrS 100.(100,00 (cem mil cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária consignada ao subanexo 1600, a saber:

crs

1600 1601 -

1,00

MINISTÉHIO DO EXÉRCITO
Mínísténo do Exército

Adestramento da Tropa
Encargos Diversos
100.000
Art. 2~ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotaçâ- orçamentária consignada no vigente Oi".
çamento ao subanexo 1600, a saber:

1601.06281662.307 3.1.4.0 -

Cr$

1600 1601 -

Projeto -

1,00

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Ministério cio Exército
1601.06280~31.058

Encargos Drversos . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87ll da
República.
3.1. 4. O -

ERNESTO

GEISEL

SylVio Frota
Mário Henricue Simonsen
João Paulo dos Rels venoso

DECRETO N." 76.351 -

DE

2 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Naciu72al
de Estradas de FOC!C'~'em, o crédito suplementar de Cr$ 21.980.000,00
parrr, reforço de dutações cccsumaaae no vigente Orçamento

o Presidente da República,
usando da atribuição que lh€ confere o artigo 81, item IIL da Constituição e da autorização contida no artigo 6." da Lei n." 6.187, de .!.6 de
dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1Ç·
Fira aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar

25
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no valor de Cr'ii 21.980. Oe'O,GO (vinte e um milhões, novecentos e oitenta
mil oruzetrosr, para reforço de dotações orçamentárias constanadac no
subanexé 5700, a saber

crs

.;700 -

1.. 00

MINISTI:RlO DOS TRANSPORTES

5704 _. Departamento Nacional de Estradas de

Icodagem

Prrot an.a ae Trabalho

5704.16885311.231 - PR::57f _. Dourados-Garuvá
.
5704 .16885311. 713 . _. Estudes e Projetos para o Sistema Ro-

dovtárlo

14.000.000

, ............•........

7.980000

.

21. 980.000

Total . .

Detcltvrmento õa Programa de Trabalho
à C01da ac Recursos Vinculados
ER-376 - Douradcs-Garuvá

5704. i6885311.231 11 6704.16885311. 713 -

14.000.GOfl

Taxa Rodovíárta única
Estudos e Projetos' para o Sistema Rodoviário .

04 -- Imposto

único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos

14.0011.000
7.930.000

c
'1.980.000

Total.

21.980.000

Art. 2.° Os recursos necessàrtcs à execução deste Decreto decorrei &0
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 5700, a saber:
5700 5704 -

crs

MIN!STtW-lü DOS TRANSPORTES

1,00

Denartamento Nacional de Estradas de
Rodagem

Projeto Projeto PrOjeto Projeto -

Projeto

P'f'nQ"aty(o. de Trabalho
5704. 16~B5311.181 . .
t7.04.16HE-5311.217
5704.16885311.226
57U4.lfi885311.227

.
.
.
.
.

1. 000.000
5.COO.000
1.980.000
9.000.000
5.000.000

.

·n.g80.000

Detcührnncntc 00 Programa de Trabalho
6, Coni« de Recursos Vinculados
5704.11123fi311.181
.

1. Oi10. coa

-~ f.;7~4.jbflgfJ311.251

'Total . "

Projeto -

11 -- 'I'axa Rodcvíárfa única

Projeto -- 5704.10885:ú1.217

Imposto rrmco sobre Lubrificantes
con.uusnvecs Líquidos e Gasosos
11 _. Taxa Rodoviária única

04 -

Projeto _. 5704.16885311.226 . .

unire sobre Lubrificantes
Ccmbusttve.s Líquidos e Gasosos

04 -- Imposto

Profeto

-~ ~704.1.6tla!í311.227

.
.

e
.

.
.

1. ouo. 000

5.000.000

1. 000 OCO
4.000 000
1. 980. 000

P.

.
.

11-- Taxa Rcdovíàría Única
.
Projeto - t704. 1('8853U .251 ....••................

1. 9RO. 000

9.000 000
9.000.000
5. OOi). 000

----
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Cr$ 1,00

04 -

"mposto único sobre Lubrificantes
Combustíveis Líquidos e Gasosos

p-

.

Total

~.OOO.OOO

21.980.000

Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
República.

154.° da

Independência e 87.0

da

ERNESTO GEISEL

./itld.rio Henrique Stmonseti
Dyu:eu Araújo l':n~l?!.e:i:m
Joõo Paulo dos Reis t-enosc

DECRETO N." 76.352 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1975

ao Ministério dos 'Ir(!'M1Jorfes. e ao Fundo Naciotuü ae Desenvolvimento, o crédito suplementar de Cr$ 26.585.400,00, para reforço de

Abr~

aotaçres consignadas no -açente orçamento.
o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item UI, d:t Oonstltutção e da autorização ccnuída no artigo 6.0 da Lei n.s 6.187. de 16 de
dezembro de 1974,
DECRETA:

Art.!.'· Fica aberto ao Mmistérlo dos Transportes e ao Fundo Na-

cíonaí d~ Desenvolvimento, em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas e Recursos sch Supervisão do Ministério dos 'I'ranspor tes,
o crédito suplementar no vetor de Cr$ 26.585.400,00 (vinte e «eis muhoes,
quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros), para retorço
de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 2700 e 2;:)00, a

saber:
Proçrama de Trabalha e Natureza
da Despesa

2700 2703 -

2703.16885311.924 4.3.3.0 -

J,OO

MINlSTI'RIO DOS TRANSPORTES

Secretarta Geral -

Entidades Supervisionadas
Projetos a. Cargo do Departamento Nacional ele Estradas de Rodagem
zeuxilíos para Obras Públicas
.

2fJOO -- Fundo Eacional. de Desenvolvimento

2905 -

crs

3.000.000

Recursos sob Supervisão do Ministério

dos Transportes
2905.16880212.924 -- Atividades a Cargo do Departamento
Nacional 0017 Estradas de Rodagem
3.2.7.2 - Ení.ídadcs Federais
03 - Outros Custeios
.
4.3.5. O - Auxílios para Material Permenerste
.
2905.16880242.924 - Atividades n Cargo do Departamento
Nacional d.:' Estradas de Rodagem
3.2.7.2 --- Ent tdades Feuerals
03 -- Outros Custeios •.......................
2905.16385311.924 -- Projetos d Cargo do Departamento Nacional ce Estradas de Rodagem
4.3.3.0 _. Auxilies para. Obras Púbblicas
.
2:'05.16885312.924 - Atívídades 8, Cargo do Departamento
Nar.íonal ao Estradas de Rodagem

6.31'0.400
6.935.000

4.6GO.OGO
5.61O.00G

Aros
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Cr$ 1,00
3.2.7.2 -- Fntídaces Federais
03 -- Outros custeios
'I'c.tal . .. .

.

'10.000

.

26.ó35.400

Dctcührnnentc do Programa de Trabalho
à. emita de xecursos Vinculados

2700 _. MINlSTJ':RlC DOS TRANSPORTES

2703 2703.16885311.924 -

Secretaria Geral eíoaauas

Entidades Buperví-

Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
.

3.000.000

.

3.008.000

Recursos sob Supervisão do Ministério
dos Transportes
2905.16880212.924 _. Atividades e. Cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem ....

13.305.400

11
2900

Taxa Rodoviária única
Fundo Nacíotuü de Desenvolvimento

2905

Unico sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos .....
2905.16880242924 -- sívidades e Cargo do Departamento
04 -- imposto

13.305.400

ê

4.600.000

Nacional de Estradas de Rodagem ....
04 2905.13885311.924 -

Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gas030S .....
Projetes r. Cargo do Departamento Nac'onaí de Estradas de Rodagem

04 -- Imposto
2905.16885312 924 -

.

5.610.000

rrnjco

sobre Lubrificantes e
Oombuattveís Ltqutdcs e Gasosos .....
Ltjv;aades a Cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem ....

5.610.000

70.000

04 -- Imposte 'uníco sobre Lubrificantes e
Combusttvels Líquidos e Gasosos .....
Total. ,

,

.

'lO.COO

26.585.400

Art. :.Q OS ~'f>CürSOS ne cessártos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ac - subane.xos 2700 e 2900, a saber:

crs

Proçrcnui de Trabalho e Natureza

1,00

da Despesa
2700 - MINISTf:RIO DOS TRANSPORTES
2703 _. Secretarta Geral - Entidades Superví-

stouadas
Atividade 4.3.4.0 -

2703.16885312.924
auxíüos para Equipamentos e Instala-

.

3.0GO.DOO

2900 - Fundo Nacíonrü de Desenvolvimento
2905 - Recursos sou Supervisão do Ministério
dos Transportes
Atividade _ .. 2:905.-;'(ig~:02L:::. 924
J.2. 7.2
Entidades Federais
D8 .-. Diversas
.

2.185.400

çóes
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4.3.4.0 -

Auxilies para Equipamentos e Instalações

Atividade --

~80))

. . . . ,............................
16832172.924

3.2.7.2 -~ Entidades Peceraís
03 -- Outros Custeios

2.9(\0.COO

Total . .......................•....•....

2700 2703 Atividade -

Becretarla Geral -

stonadas

Entidades Supervl-

2703 . 16üó5312 .924 .

3.000. (;00

dos Transportes
04 Atividade -

26.583.'; 00

Detalrumiento ao programa de Trabalho
à conta de Recursos Vinculados
MlNISTl"RIO DOS TRANSPORTES

11 - Taxa Rodoviária única .......•..
2900 -- Fundo Nacional de Desenvolvimento
2905 - R ecnrsos sob Supervisão do Ministério
Atividade -

Cr$ 1,00
13.500.000

0.0....

2S05.H~8&0212.924

Imposto

Onícc

sobre

3.000.000

20.68%.400

Lubrificantes e

Combustlvels Líquidos e Gasosos
330S.16G82172.924

.
.

Dníco sobre Lubrificantes e
Combustfvels Liquidos e Gasosos
.

20.085.400

?.üOO.OOO

04 -- Imposto

'rotai

.

2.90Q.noo
26.f:li15.400

Art. 3." Em decorrência do crédito suplementar aberto e do,": cancelamentos constantes do presente Decreto, o Anexo IH da Lei Orçamentàrta em curso. sofrerá KS seguintes alterações:
Suplementando
Y1INIS1'ÉHIO DOS TRANSPORTES
ricoai tnmento Nacional de Estradas de
Rodagem
programa de Trabalho
mOJ .16880242.019 - Manutenção do Centro de Processamento ele Dados e Informações.........
5704.16885311.188 -- B.H.-lll3· 222 - CE ~ Contorno de Fortaleza . . ,..............................
5·'ú4.168B5311. 713 _. Estudos e Projetos para o Sistema Rodoviàrío .
57ü4.16885312.216 - Conservação de Rodovias e Assistência

5700 5704 -

ao Usuário .

04 -

.

13. :::80.OlJO

Letuürcsreruo do Programa (te Trabalho
à Conte: de Recursos Vinculados
Me.nutençáo do Centro de Processamen-

to de Dacos e Informações

.

imposto

e

trnroo sobre

Lubrificantes

Com'austíveis Líquidos e Gas0SOS .....
57ü4.16885311.188 -- BR<!.1O-222 -- CE - Contorno de Fortales-a . . . . , .•.........................
11 5704.113885311.713 -

3.U8I),OOO
5.610.000
70.000

'l"'útal . .

5704.16880242.019 -

4.5(10.000

4.600.COO
4,600000

3,ôOO.OOO

Taxa Roôcvíáría única

.
Estudos e Projetos para o Sistema Ro-

3.1I00.[OO

dovíúrío . . ...•........................•

5 610.000

29
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04 -- imposto umcc sobre Lubrificantes e
Ccmoustdvcís Líquidos e Gasosos .....
5704'.16885312.216 - Ccncetvaçâc de Rodovias e Assistência

ao U,suério

04 -

70.000

Imposto único sobre Lubrificantes e
Comoustíveia Líquidos e Gasosos .....

70GOO

,

,,

,

'

5.b10.000

.

'I'otal .

,.',

Cr$ 1,00

,

,.

Cancelando
570'] -- M!NIST{~RIO DOS TRANSPORTES
5704 - Departamento Nacional de Estradas ~le
Rodagem
trocroma de Trabalho
Atividade --- 5'104 .1(i!3RO?12.215
•• , , , , , ,
..
Atividade - t7U4_1Gl!82172,023 ,
,
,
.
Atividade -- E7l)4.16fs~b3]2..216
, .. , ...........•.

"total

,

"

',

13.280.:300

7.3'30 _(lUO

2.800 000
3.Ul.O.GOO

13•.iBO 000

uctouumenrc

do Programa ae Trabalho
a Conte, de Recursos Vinculados

Atividade -

r-i704.1b88C21~.215

••••• , •. , ..•••.••••.•

04 -- Imposto tnnco sobre Lubrificantes e
Combustivets Liquidas e Gasosos .. , ..

Atividade -

5704.1b882172.023 . . ,

"

.

04 -- Imposto UnICO sobre Lubrificantes
Oombusuveía Llqutdos e Gasosos

Atividade --- 5704.1GB2fJ311..216
11 -- Taxa Rodovíárla única

7.330.;)00

7.180 000
2.900.000

e
..

2.90 11 000
3.000.000

,.,.

3.o00.00n

.

Total

13.:':00 000

Art. 4. Este Decreto enrrarú em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposfçóes em contrário.
Brasllia, 2 de outubro «e 1975; 154,0 da Independêncta e 87.0 da
República.
0

ERNESTO GEISEL

MQ:rio Henrique 8zmonsen
Dyrcen A raáio Noyueirrz
João Paulo dos Jais t/erzosc

DECRETO .NQ 76.353 -

DE 2 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Minisierio das Comunicações, em favor de diversas unidades orçamentarias, o crédito suplementar de Cr$ 6.687.900,00, para reforço de
dotações consignaàas nu tiçente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atríbulcnc que ihe confere o artigo 81, item 111, da Constituição.
e da autcrízacão contida na artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA;

Art. li? Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor de diversas unidades orçamentárías, v crédito suplementar no valor de .......•

30

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Cr$ 6.687.900,00 (seis milhões, seiscentos e .oitenta e sete mil e novecentos
cruzeiros), para reforço de dotaç-ões orçamentárias consignadas ao subanexc
1400, a saber:
1400 -

1401 1401.05070202.001 3. 1. 3.2 3.1. 4. O 1402 14D2.05D90412.0i.)5 3.1.2.0 3.1,3.2 -1404 1404.05080322.011 -

Cr$ 1,00

MINISTI:RIO DAS COMUNICAÇõES

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Outros 8fT, iças de Terceiros
.
Encargos Di'çersos
.
Secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Inspetoria Geral de Finanças
Administração Financeira, Contabilidade

e Auditoria
3.1. 2. O - Material de Consumo . .
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1405 - Divisão de Segurança e Informações
1405.05291692.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1. 2. O - Material de Consumo ...•..............
1406 - Departamento de Administração
1406.05070212.013 - Coordenação dos Serviços
Administrativos
3.1.2 O - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1406.05070212.026 - Manutenção de Residências Oficiais
3.1 2 _J - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1407 .- Departamento Nacional de Telecomuníca-

50.000
200.000
44.300
1.350.000

100.000
100.000
70.000
30.000

13.400

417.300
1. 780.300
77.000
340.000
618.000

ções

1407.05220212.073 -

3.1.3.2 3.1.5. O --

1408 1408.05070212.010 3.1.3.1 -

3.1.3.2 -

Coordenação e Fiscalização dos Serviços
de Telecomunicações
Outros Serviços de Terceiro
.
Despesas de Exercicios Anteriores
Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
.
Total

.

1.072.000
110.000
154.700
160.900

--:-:-:-::-c:-:6.687.900

Art. 2º Os recursos necessáríos à execução do presente Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias constgnadas no Orçamento em vigor ao subanexo 1400, a saber:
1400 -

c-s

MINI8Tf'RI0 DAS COMUNICAÇõES

Gabinete do Ministro
1401.05070202.001
Equipamentos e Instalações
1402 -- Secretaria Geral
Atividade - 1402.05090412.005
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.G - Materfaí Permanente

1,00

1401 -

Atividade 4.1.3.0 -

.

200.000

.
.
.
.

273.600
75.000
47.400
33.500

ATOS
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crs 1,00

1403 -

Secretaria Geral - Entidades guperví. síonadas
Projeto -- 1403.05211271.816
4.2.2.0 - Partlcípação em Constituição ou Aumento
de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras .•..............
1405 - Dívlsão de Segurança e Informações
Atividade -- 1405.05291692.003
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos .......•..............
1406 -- Departamento de Administração
Projeto -- 1406.05070211.004
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
4.2.3.0 -- Aquisição de Títulos Representativos de
Capíta' de Empresas em Funcionamento
Projeto -- 1406.05070211.539
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade -- 1406.05070212.013
3.1.4.0 - Encargcs Diversos
.
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.
4.1. 4. O -- Material Permanente
.
Atividade - 1406.05070212.026
3.1.4.0 -- Encargos Diversos ......••.............
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
1407 -- Departamento Nacional de Telecomunica-

3.000.000
20.100
6.700
18.900
84.400
200.000
125.000
500.000
410.000
100.000
30.000

ções

Atividade - 1407.05220212.073
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
4.1.'3.0 -- Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 -- Material Permanente
Projeto -- 1407.05220431.051
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
1408 -- Departamento do pessoal
Atividade -- 1408.0507ú212.01O
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
3.1 5. O -- Despesas de Exercicios Anteriores
4.1.3 O -- Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 -- Material Permanente

.
.
.
.
.

458.400
100.000
210.800
281.800
138.400

.

188.eoo

..
.
.
.

28.800
32.500
37.300
86.500

'I'otal ...............•••.............

----6.687.900

Art. 39 Em decorrência do cancelamento constante no presente Deereto o Anexo 111 da Lei Orçamentária em curso sofrerá a seguinte alteração:
4400 -

MINIST]j;IlIO DAS COMUNICAÇõES
Entldade.s Supervisionadas
4401 -- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Cancelando

Projeto -

4401. 05211271.052

.

3.000.000
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Art. 3<;1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília,

2

de

outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da

República.
ERNESTO

Mano

GEISEL

Henrique Simonsen
João Paulo -dOs Rets VelZOso
eõmuto Vilar Furtado

DECRETO NQ76.354 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Ministério das Minas e Energi!a, em favor de diversas unidades
orçamentárias o crédito suplementar de Cr$ ~:3J. 772.900,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuiç-ão que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíçâo
e ôa autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974.
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor de
diversas unidades orçamentarras, o crédito supiementar no valor ae
.
CloS 23.772.900,00 (vinte e três milhões, setecerstos e setenta e dois mil e
novecentos cruzeiros) , para reforço. de dotações orçamentárias consignadas
ao suoanexo 2200. a saber:
o-s 1,00
2200 2202
2202.0S090412,'005
3.1.1.1
02
3.2.5.0
2204
2204.09080322.011

----:
-

3.1.1.1
02
3.2.5.0
2205
2205.09291692.003

-

3.2.5. O 22.'06 2206.09520212.175 3.1.1.1
01
3.1.3.2
3.2.3.3
2206.09520251.069
4.1.1.0
2207
22:07.09070212.013

MINISn:RIO DAS MINAS E ENERGIA

Secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . ..;
Contribuições de Prevídêncla Social
Inspetoria Geral de Finanças

.
.

Admrreístraçâo Financeira, Contabilidade
e Auditoria.
Pessoal Civil
Despesas vanáveís . .,
.
Contribuições de Prevídêncía Social
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento relacionado à Segurança
Nacional
Contríbuiçôes de Previdência Social
Conselho Nacional do petróleo
.
Coordenação da Política Nacional do
Petróleo e do Carvão
Pessoal Civil

- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
- Outros Serviços de 'j'erceíros
.
- Salárío-P'arnílía ...................•...•
- Instalação do Laboratório
- Obras Públicas
.
- Departamento de Admínístraçâo
- Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 02 -

3.2.5.0 -

venc-mcntos e Vantagens Fíxas
Despesas Variáveis . .
Oontríbuiçôes de Previdência Social

.
,.
v ; ••

43.300
115.700

800.000
200.000

57.000

87.500
7.921.000
64.100
8.000.000

741.800
149.700
118.000
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2208 2208.09510212.176 3.1.1.1
01
02
3.2.5.0
2209

-

:2209.09530212.013 3.1.1.1 02 3.2.3.3 3.2.5.0 2210 :2210.09070212.010 3.1.1.1 01 02 3.2.5.0 -

Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica
Coordenação da Poltttca Nacional de
Recursos Hídrtcos e Energéticos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
"
.
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento Nacíonal da Produção
Mineral
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Contrtbuíções de Previdência Social
.

o-s 1,00

1.200,000
500.000
270.000

1.900.000
52.000

900.000

146.800
. 298.500

207.500
23.772.900

TOTAL

'Detalhamento do programa de Trabalho à Conta de Recursos Vinculada",

2206 '2206.09520212.175 22 :2206.09520251.069 22 -

Conselho Nacional do Petróleo
Coordenação da Polttíca Nacional do Petróleo e do Carvão
Recursos de órgãos Autônomos
Instalação do Laboratório
Recursos de órgãos Autônomos
TOTAL

.

7.921.000
8.000.000
15.921.000

Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de

-anulaçâo parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 2200, a saber:
2200 2201
Atividade
3.1.3.2
2202
Atividade
3.1.1.1
01
2205
Atividade
3.1.1.1

-

Dl -

2206 Atividade
3.1.1.1
02
Atividade
4.3.1.1

-

Dl -

MINISTI:RIO DAS MINAS E ENERGIA
Gabinete do Ministro
2201.09070202.004
Outros Serviços de 'rercerroa
.
Secretaria Geral
2202.09090412.005
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Divisão de segurança e Informações
2205.09291692.003
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Conselho Nacional do Petróleo
o ••••••

2206.09520212.175
Pessoal Civil
Despesas var-áveís . .
2206.09510332.027
Amortização da Dívida Púbüca
Fundada Interna . .

c-s

1,00

2.009.500

811.800

57.000

..

151.600

..

15.921.000
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2208 ~ Departamento

Nacional

de

Energia Elétrica
2208.09510212.1'76
Outros Serviços de Terceiros
Pessoas

Atividade 3.1.3.2 3.2.7.6 -

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
2209 -

Departamento Nacional
Mineral.
2209.09530212.013

Atividade -

3.1.3.2 -

Aguas

o-s

e

1.520.000
50.000
300.000
100.000

,-o

.

.
.

da

Produção

Outros Serviços de Terceiros

.

1,00

2.852.000

TOTAL .

23.77Z.900

Detalhamento do Programa ele Trabalho â Conta de Recursos Vinculados

2206 Atividade -

22 -

COnselho Nacional do Petróleo
2206.09510332.027
Recursos de órgãos Autônomos

15.921.000

TOTAL ....••....••....................

15.921.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 154<1 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen:

8higeaki U eta

João Paulo dos Re!s pezzoso
DECRETO NI? 76.355 -

DE 2 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Mintstér10 do Interior. em favor da Secretaria Geral, o crédito suplementar de crs 2.000.000.00 para reforço de dotações consignadas no.
vigente Orçamento.

o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Cons'utulçâo,
e da autorização contida no artigo 61? da Lei n Q 6.187, de 16 de dezembro.
de 1974,
DECRETA:

Art. tv

Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros l. para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao aubanexo 1900, a saber:
Cr$ 1,00
1900 1902
1902.07070212.122
3.1.2.0
3.1.4.0

---

MINISTli'm C DO INTERIOR

Secretaria Geral
Manutenção dos Serviços Administrativos
Material de Consumo
.
Encargos Diversos ......•..............
Total

.

1.500.000
500.000

--2.000.000

Aros
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
aa anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:

o-s

1,00

1900 - MINISTÉRJ O DO INTERIOR
1902 -- Secretaria Geral
Atividade -- 1902.07090212.541
3.L~.2 -- outros Serviços de Terceiros......
2.000.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, t evogadas as disposições em conrr ária.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Símonsen
João Paulo dos Reis Velloso
111 aurícíc Rangel Reis

DECRETO

N9

76.356 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

19W

Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidores da Universidade
Feaertü Fluminense, e dá outras promâéncios,

O Presidente da República,
usando da atríbuiçào que lhe comere o artigo 81, item IH, da COnstituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 57, item rrr, da Lei ns 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965, e o que consta dos Processos números 860-75 e
6.143-75, do Departamento Administrativo do Serviço Público,
DECRETA:

Art. lQ Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal anexas

ac Decreto nc 62.674, de 8 de maio de 1968, que aprovou o Quadro único
de Pessoal da Universidade Federal Fluminense, pata o fim de excluir, da.
Parte 'rransttcna, três cargos de Professor Adjunto, código EC-502.22.
ocupados por Helio Lobato Valle, João Ribeiro Vianna e Arthur José Caetano Coelho. e de incluir três cargos de Professor Assistente, código EC503.20, e neles considerar enquadrados, a partir de 19 de janeiro de 1968-,
Helio Lobato Valle, João Ribeiro Vianna e Arthur José Caetano Coelho.
Art. 29 Na. execução deste Decreto apltcam-se, no que couber, as disposições do Decreto nv 62.674. de 8 de maio de 1968.
Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 87Q da República,
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9

76.357 -

DE

2

DE OUTUBRO DE

1975

Altera o Decreto n Q 76.306, de 19 de setembro de 1975, que dtspõe sobre a
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores da Tabela Permanente:
do nepartamento Administrativo do Serviço Público e dá outras pro-

nttiémcias,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item lU, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo 79 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro
de 197Q, e no artigo 39 da Lei nv 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
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DECRETA:

Art. 19 Fica alterada, na forma

do Anexo X, mediante a crieção ue

funções de confiança para composição da Categoria Assessoramento Superior', código LT-DAS-102, a Tabela Permanente do Departamento Administrativo do Serviço Públ'co.
Art. 29 O provimento das funções de confiança compreendidas no

Anexo I far-se-á mediante ato do Presidente da República, na forma pre-

vista no item I do art. 49 do Decreto nv 75.656, de 24 de abril de 1975.

Art. 39 A síntese das atribuições das funções de Assessor a que se rerere o artigo te é a constante do Anexo I~A deste Decreto.
Art. 49 Na aplicação deste Decreto deverão ser observadas, no que cou-

bel', as disposições do Decreto nv 76.300, de 19 de setembro de 1975.

Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos próprios do Departamento Administrativo do. Serviço
Público.
Art. 69 Este Decreto entrara em vigor na data de -sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 1549 da- Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL
João Paulo dOs Reis Velloso

o anexo
de ,3-10-75.

j

mencionado no presente

DECRETO N.o 76.358 oUTUBRO DE 1975

DE

2

DE

R~nova

por 10 (dez)' anos a concessão outorgada à -Rádio Clube de
Sorocaba S. A., cuja denominaçãO
foi alterada para Rádio Clube de
sorooooa Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito reçíonos, na
cidade de Sorocaõo, estaao de São
Paulo.

O' Presidente' da "República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 8.Q, item XV, letra "a", da
Constítuícão, e nos termos do artigo
6.° da Lei n.c 5.785, de 23 junho de
1972, e tendo em vista o que constado Processo MC n.c 12. 763
p73,

DECRETA:

.Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § --3 Q, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do Decreto D.o 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1.Q de novembro de 1973,
a concessão outorgada pelo Decreto
n,« 897. de 12 de junho de 1936, publí-.
cado no Diário - Ojicial da União de

decreto foi publicado

no D.o.J

29 subsequente, e prorrogada pelo Decreto n.v 23.244, de 24 de junho de
1947, publicado no Diário Ojicial da
União. de 7 de julho de mesmo' ano
à Rádio Clube de Sotocaua S. A.
cuja denominação foi alterada pará
Rádio Clube de Sorocaba Ltda. para
executar na cidade de Sorocaba,' Estado de São Paulo, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito re ..
giorial.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é ..renovada
pelo presente decreto, reger-se-á 'de
acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente.: com as cláusulas :tpl"Jvadas pelo
Decreto n.? 71.825, de 8 de fevereírc
de 1973, às quais a entidade aderiu.
mediante termo.
.' .
§ 2.° O Departamento Nacional de
'Télecomunícações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo" i
adaptação das que forem estabelécídas.

Aros no PODER
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154° da Independência e ;;'7" da
República.
ERNESTO GEISEL
Rômu10 Vilar Furtado
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adaptação das que forem estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrare em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETO N.o 76.359 -

DE 2 m:

Rõmu-o Vilar Furtado

OUTUBRO DE 1975

Renova por 10 (dez) anos a- concessão
outorgada à Rádio Cultura de Cuiabá Ltda. para executar serviço de.
radiodifusão sonora em onda snédia' de âmbito regional, na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República,
. usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 8.0 , item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da. Lei n.v 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista O que consta.
do Processo MC n,? 20.422-73.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artgio 33, § 3.°, da Lc: número 4.177. de 27 de agosto de 1962, e
artigo 2,'? do Decreto n.c 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 1.0 de novembro de
1973, a concessão outorgada pelo Decreto n.c 38.082, de 12 de outubro de
1955. publicado no Diário OjiciaI da
União de 18 subsequente, à Rádio
. Cultura de Cuiabá Ltda patü executar na cidade de Cuiabá, Estado de
Mat oGrosso, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonore em onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de 'I'elecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n.o 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a Entidade aderiu,
mediante termo .
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixara, através de
'p-ortaria, as características técnicas
segundo as qU<1;<- deve-á ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo à

DECRETO N9 76.360 -

DE 2 n»

OUTUBRO DE 1975

Outorça concessão à Rádio Juazeiro
da Bahta LUla. para esta!Jelecer
uma estação de radiodifusão 30710ra em onda tropical, na cuioâe de
Juazeiro, Estado da Bahia.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, combinado
com o artigo 8.°, item X'-J, letra "a"
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
7.339-73 (Edital n.v 40-74),
DECRETA:

Art. 19 Fic'a outorgada <\ Rádio Juazeiro da Bahia Ltda.,
110S termos

do
artigo 28 do
Regulamento
dos Serviços de Radiodifusào, aprovado pelo Decreto n\l i52. 795, de 31
de outubro de 1963, concessão para
estabelecer, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda tropical. na cidade
de Juazeiro, Estado da Bahia.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá as
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60 tsessenta) dias, a contar da publicação
deste decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2\1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154Q da Independência e 1j'lQ da
República.
ERNESTO

Rômulo

GEISEL

víuir

rurto-ao
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DECRETO N9 76.361 -

DE

2

DE

OUTUBRO DE 1975

Outorga concessão à Rád·'o oito de

Setemoro Ltda. para estabelecer
uma estação de rasuomtusao sonora

em onda tropical, na
Descalvado, Estado de

Cidade de
Paulo.

sao

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rtt, combinado
com o artigo 89 , item XV, letra. "a",
da Constituição. e tendo em vista o
qUe consta do Processo MO número
32.019-73

(Edital nc

32-~'4).

DECRETA:

Art.

19 Fica outorgada à Rádào

Oito de Setembro Ltda., nos termos
do artigo 28 do Regula.mento dos
Serviços

de

Radiodifusão, aprovado

pelo Decreto n." 52.795, de 31 de outuoro de 1963, concessão para, estabe-

lecer, sem direito de excluslvídade,
uma estação de radiodírusâo sonora
em onda tropical, na Cidade de Descarvedo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá. às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Diário OjlC1al
da União, sob pena de Se tornar nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 29 Este Decreto entrar..). em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
10549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Rômulo Vilar Furtado

6.° da Lei n.o 5.785, de 23 de junho

de 1972. e tendo em vista o que consta do Processo MC n." 41. 121-73,
DECRETA:

Art. P
Fica renovada, de acordo
Com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo
2.° ciD Decreto n.v 71.136, de 23 de seLembro de 1972, por 10 (dez) anos, a
partir de 1 de novembro de 1973, a
concessão outorgada pejo Decreto
n.s 898. de 13 de abril de 1962 publicado no Diário Oficial da União de
17 subseqüente, à Rádio Educação
Rural de 'r'eré Ltda., para executar
na Cidade de 'reré, Estado do Amazonas, sem. direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sono-e em
onda média de âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga ê renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Braslletro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente com
as cláusulas aprovadas pelo) Decreto
n.s 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973.
às quais a entidade aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portarta, as características técnicas,
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação. bem
como; se necessário. o prazo à adaptação das que forem estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 2 de outubro .re HJ75;
154.° da Independência e 87.° da
República.
I

ERNESTO GEISEL

Rômulo Vilar Furtado

DECRETO

N.? 76.362 DE 2 DE
OUTUBRO DE 1975

DECRETO N.o 76.363

D2

2

DE

1975

Renova por 10 (dez) cuos a concessão
cutorçaac à Rádio Educação Rural
ae Teté Ltda. para executar serviço
ce raaaoaitvsõo sonora em onda
metua de ãmbito regional, na Cidade de Te/é, Estado do 4?7'.azo·p,a.~.

Inclui na relação aorooaaa pelo Decreto n.O 70.102, de 3 !J.e fevereiro
de 1972. o Conselho âe Prevenção
Antitóeico .

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III combtnaclo com
o artigo 8.°, item XV. tetrn "a", da
Constituição, e nos termos do artigo

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituíção,
e tendo em vista o disposto na Lei número 5.708, de 4 de outubro de 1971,

OUTUBRO DE
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e O que consta do Processo DASP número 6.599, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica incluído na classificação dos órgãos de deliberação coletiva, da área do Mínístérto da Saúde,
aprovada pelo Decreto n." 70.102, de
3 de fevereiro de 1972, como órgão de
2. grau (letra b do artigo 1.0 do DeLereto n.s 69.382, ,de 19 de outubro de
1971), o Conselho de Prevenção Antitóxico, criado no Ministério da Educação e Cultura pelo artigo 13 do
Decreto n. ° 69.845, de 27 de dezembro de 1971, e transferido para o Ministério da Saúde pelo Decreto n,e
74.083, de 20 de maio de 1974.
Parágrafo único. O número de reuniões mensais remuneradas é o fixado no Decreto n." 69.382, de 19 da
outubro de 1971, e não poderá ultrapassar o limite previsto no arbígo 2.°,
§ 3.°, do Decreto n,e 69.382, de 19 de
outubro de 1971.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

José Carlos Seixas

DECRETO

N.O 76.364 -- DE
OUTUBRO DE 1975

2

PE

Concerte reconhecimento ao curso de
Artes Prâticas da Faculdade de
CZencias da runaação Educactonal
ae Bauru, com sede na Cidade de
Bauru, Estado de Sâo Paulo.

o Presidente da República,
usando das atrbuíçõea que lhe contere
o artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo .}7 da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.' 8'.1:2, de u
de setembro de 1969, conforme consta
<to Processo n." 205.794-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Artes Práticas, com
habilitação em Artes Industriais, da
Faculdade de Ciências da Fundação
Educacional de Bauru, com sede na.

Cidade de Bauru, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o 76.365 DE
OUTUBRO DE 1975

2

DE

Concede a Agrimex - Agro ..lnüustruü
Mercantil Bxcetsíor S.A. o direito
de lavrar calcárUJ no Municipio de
COáO, Estado do M arannâ o.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item IH, da Constítutção
e nos termos do artigo 43 do Decreto...
lei n.v 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), utterado pelo
Decreto-lei n.s 318, de 14 dê março de
1967.

DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à. Agrimex

- Agro-Industrial Mercantil nxcetsíor
S. A. concessão para Iavrarvcaícàrfo
em terrenos' de propríedace de Moisés
.ReIS, no lugar denominada Rio Novo,
Distrito e Município de ()00.6. Estado
do Maranhão, numa área ce seiscentos e vinte hectares (6::l0ha.1 dehmttada por um retângulo, que tem um vértace a mil e trezentos metros ....
(1.300m), no rumo verdadeiro de quarenta e 11m graus e trinta. minutos
nordeste (41°30' NE), do canto leste
(1<.:) da ponte da rcodovía HR-316 s0bre o Rio Cigana no trecho 'I'erestna
~ São LUIS, e os lados divergentes
desse vértice os seguintes compnmentos e rumos verdadeiros: dois mil me,·
tros (2 .000m), sul (S); trés mil e cem
metros (3.100m) , oeste (W;.
Parágrafo único. A eoncessãr, de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas € 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficancto também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às es·
ttpulações do Regulamento aprovado
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pelo Decreto TI.O 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963. e da Resolução TI.O 3,
de 30 de abril de 1965, 'ia Comissão

Nacional de Energia Nuclear:
b) a concessionária fica obrigada a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento

do disposto no Decreto-lei nv 1.038,
de 21 de outubro de 1969;

se a concessionária não cumprir

C)

qualquer das obrigações que se lhe

incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula. na torma dos artigos
6Q e 66 do Código de Mtneraçâo:

d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto que será transcrito no Livro C - Registro dos Decre-

tos de Lavra. do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Mi-

nistério das Minas e Energia
Art. 2.° As propriedades vízlnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
.subsolo para fins de lavr-a. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcnção. revogadas as disposições em contrário,
(DNPM 821.419-69).

Brasília, 2 de outubro de 1975;
154 ° da Independência e 87.° da

. República.

ERNESTO GEISEL

Shtgealct Uelei

DECRETO N." 76.366 OUTUBRO DE 1975

DE

2

DE

Concede à Mineração Laqo:t Bonita
sooaoão Ltda. o direito de lavrar
talco no Município de Ribeirão
Branca, Estado de São Paulo,

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigO 81. item III. da Constituição
e nos termos do artigo 43 ia Decretolei n.s 227, de 28 de fevereiro de 19frl
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei D.O 318, de 14 de março de
1967.
DECRETA:

Art. 1,° Fica outorgada à Mineração Lagoa Bonita Socavâo Ltda .. concessão para lavrar talco em terrenos
de propriedade de João Teixeira Guimarães e Armelindo GaI 'J<Í{) de Oliveira' no lugar denominado Fazenda
Velha. Distrito e Município de Rtbeí.rão Branco, Estado de São Paulo,

numa área de quarenta e oito hectares, setenta e três ares c' cinqüenta
e cinco centiares <48,735311a), delímttada por um polígono irregular. que
tem um vértice na confluência dos
Córregos Mina de Ferro e Capuavinha e os lados a partir desse vértice,
o~ seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setecentos e sessenta metros (760m), oeste (w); treaentos .»
oitenta e cinco metros (385m). sul
(8); quinhentos e quarenta e cmco
metros (545m), leste <E); cinqüenta
metros (SOm), sul (8); seiscentos e
trinta e oito metros (638ml leste fE);
quatrocentos e trinta e otnco metros
(435m). norte (N); quaf.-ccentos e
vinte e três metros (423ml. oeste (w).
Parágrafo único, A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artagos 44. 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.e 51.726, -íe 19 de fevereiro de 1963 e da Resctução n." 3,
de 30 de abril de 1965, dq oomtssão
Nacional de Energia Nuclear ,
b) o concessionário fica obrigado a.
recolher aos cofres públicos OS tributos.
devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei n." 1.038, de
21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem. a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por ti..
tulo este Decreto. que será transcrito
no Livro C - Registro -tce Decretos
de Lavra. do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Minlstérfo
das Minas e Energia,
Art , 2.° As propriedades vislnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâc, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 14.628-67).
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154 ° da Independência e 87.0 da

República.

ERNESTO

GEISEL

Shigealei Velei

Aros
DECRETO N." 76.367
OUTUBRO DE

DE

1975

2

DE

coacece â ceramico

de Guarulhos
S . A., o tiíreitc de íaorar maqnesita;
no Município de Brumuuio, Estado
da Bahia.

o
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Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
nos termos do artigo 43 10 Decreto-lei
n.s 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n." 318, de 14 de março de
1967.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à. Cerâmica
de Guarulhos S. A., concessão para
lavrar magnesita em terrenos de propriedade de Manuel de Souza Lobo,
. Díonislo Elias Barros e outros. no Iugar denominado Lagoa do Fundo. Distrito e Município de Brumado. Estado da Bahia, numa área de noventa
hectares e dez ares <90,ll)llill, delimitada por um retângulo, -l. ue tem um
vértice a seiscentos e f;riflt,a metros
l63Otn), no rumo verdadeiro de cinqüenta e sete graus e '1~ minutos
noroeste (570 10' NWJ, do bueiro para
o Córrego Lageado, localíeac'o a vinte
e cinco metros (25m), do marco quilométrico n." 11 (Km 11) da Rodovia
Brumado - Livramento do Brumado,
e os lados divergentes nesse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: seiscentos e quarenta e
cinco metros (645m), Sul SI; mil trezentos e noventa e sete metros
.
(1.397m), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições consta-rtcs dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expres-samente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabetectdo o seguinte:
a) a concessão fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resotução n.« 3,
de 30 de abril de 1965, ca Comissão
Nacional de Energia Nuciear ;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tríbu.tos devidos à União, em cumprimente
do disposto no Decreto-lei n.v 1.038,
de 21 de outubro de 1969;

C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se incumbem. a concessão será declarada
caduca ou nula. na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubdcação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 4604-67).

Brasília. 2 de outubro de 1975;
154. 0 da Independência e .87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Stuçeaki Veki

DECRETO N° 76.368 OUTUBRO DE

DE

2

DE

1975

Concede à Indústria dtli-n~rai()ra. Pagliato Limitada, o direito de lavrar
calcário no Município de Guapiara.
Estado de São Paulo.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição
e nos termos do artigo 43 Jo Decretolei número 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração, alterado
pelo Decreto-lei número 318, de 14de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica outorgada à Indústria Mineradora Paghato Límítada
concessão para lavrar calcàrlo em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Pinheiro Santana, D1s~
trito e Município de Guapíara, Estado
de São Paulo, numa área de quatro
hectares, dois ares e noventa 4;. seis
centrares (4,0296ha), detimítada por
um polígono irregular, -tce tem um
vértice a mil e trezentos e quarenta
metros (1.340m). no rU!IlO verdadeiro de cínquenta e sete graus e quarenta minutos sudeste (57"40·SE), da
confluência do Córrego 'la Sepultura
no Ribeirão dos Pianos e 06 lados a
partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e quarenta metros {140mJ. Ieste (E); sessenta e dois metros (62m).
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sul (8); cento e setenta e dois metros <l72m) , leste (E); vinte e três
metros (23m), norte (NJ;

e-tente e

dois metros (72m), leste tE); vinte
e três metros 23m), sul (S); doze
metros (12m), leste (E); noventa e
dois metros (92m), sul ('5); quarenta metros (40m), oeste (W); qua-

renta e dois metros (42m), sul (8);
cento e trinta e cinco metros l135m}.
oeste (W); oitenta e quvtro rr.etros
(84m), norte (N); cento e onze metros u nmi, oeste (W); vinte e seis
metros (26m), norte (N); cento e
dez metros (110m), oeste (W); oitenta e seis metros (B6m), norte (N).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada
mediante as condições constantes elos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e -íc outras referidas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido (j
seguinte:
a) a concessão fica SUJeita, as estipulações do Regulame~lto aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução numero 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
.
b) o concessionário fica obrigado a
recolher a<JS cofres públicos os tributos devidos à União, em -umprtmento
do disposto no Decreto-Jeí n" 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir qualquer das obrfgaçôes que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na iorma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de tavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C ~ Regtstrc dos Decretos de Lavra, do Lepartamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propríedaoes vizinhas
estão sujeitas às servídóes de solo e
subsolo para fins de lav-a, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

814.356-71).

Brasília, 2 de outubro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki treta

DECRETO N.o 76.369 OUTUBRO DE 1975

DE

2

DE

Concede à Mineração Rio do NOrte
S. A. o direito de lavrar bauxita no
Município de Nhamundã, Estado do
Amazonas.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nc 227, de :.:l8 de revereira de 1907
(Código de Mineração). alterado pelo Decreto-Ieí 11.9 31S, de 14 de março
de 1967.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Rio do Norte S. A. concessão para lavrar bauxita em terrenos devolutos no lugar denominado Serra do
Mathías, áreas Mathias Sul e Matlnas
Norte, Distrito e Município de Nhamundá, Estado do Amazonas, numa.
área de oitocentos e quatro hectares e
noventa e cinco ares (S04,95ha), jelimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a quatro mil oitocentos e noventa e sete metros c oitenta e sete centímetros (4.897,87m),
no rumo verdadeiro de sessenta e nove graus, trinta minutos e trinta e sete segundos noroeste (69930'37'NW),
da conrruéncía dos Igarapés Sucurtju
e Ariju e os lados a partir desse vértice os seguintes comprimentos e .L'U~
mos verdadeíros: duzentos e quarenta metros (240m), norte (N) ~ cínquenta metros \!jOm) , leste (E); novecentos e clnquenta metros (950m),
norte (N); cínquenta metros (50m),
oeste (W); cinquenta metros (50m) ,
norte (N); cinquenta metros (50m) ,
oeste (W); cem metrros (100m), norte (N); cínquenta metros (som). oeste (W); omquenca metros (50m), norte (N); cínquenta metros (5Om), oeste (W; cínquenta metros (50m), norte (N); cínquenta metros (50m) , oeste (W); cem metros (100m), norte
(N); cínquenta metros (50m), oeste
(W); cínquenta metros tõürm , norte
(N); cinquenta metros (SOm), oeste
(W); cinquenta metros (50m), norte
(N); cinquema metros (50m) oeste
(W); cem metros (100m), norte (N);
cinquenta metros (5' .mi , oeste (W);
cínquenta metros (50m) , norte (N);
cinquenta metros (SOm), oeste (W);
cínquenta metros (50m) , norte (N);
cínquenta metros (SOm), oeste (W);
cem metros Cüüm) , norte (N); cínquenta metros (SOm), oeste (W) ;
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-cínquenta metros (50m) , norte lN);
.cmquenta metros (SOm) oeste (W);
.cínquenua meu-os rõurm , norte ,N J ;
cínquenta metros (50m). oeste l W) ;
.cem metros (100m). norte (N); cínquente metros (50m). oeste (W); cín-quenta metros (50m). norte (N); cínquenta metros (50m) , oeste (W; cínquenta metros (50m), norte (N); CID.quenta metros (50m), oeste (W); cem
metros (100m), norte (N); cinquenta
metros (50m), oeste (W); cinquenta
metros 50m). norte (N); cinquenta
.metros (50m). oeste (W); cínquenta
metros (50m). norte (N). cínquen·ta metros (50m). oeste (W); cem metros (lOUm) , norte (N) ; cmquenta me.troa (50m). oeste (W); cínquenta me.tros (50m), norte (N); cínquenta metros (SOm), oeste (W); cínquenta me.tros (50m). norte (N); cínquenta me-tros (50m). oeste (W); cem metros
(100m). norte (N); cínquenta metros
(SOm), oeste (W); cinquenta metros
·(50m). norte (N; cínquenta metros
·(SOm). oeste (W); cinquenta metros
(50m). norte (N); cmquenta metros
-(50m), oeste (W); cinqüenta metros
(50m). norte (N); duzentos metros
, (200m), oeste (W); cinquenta metros
(50m), sul (8); setecentos metros
(700m). oeste (W); cínquenta metros
, (50m) . sul (8); duzentos metros
(200m). oeste (W); cinquenta metros
(50m). norte (N); cínquenta metros
(SOm), oeste (W); cem metros
.
'(100m), norte (N); cinquenta metros
(50m), oeste (W); cínquenta metros
· (50m). norte (N); cínquenta metros
(5Om) , oeste (W); cinquenta metros
(50m) , norte (N); cínquenta metros
(50m). oeste (W); cem metros Cíüüm) ,
-norte (N); cínquenta metros (50m) ,
oeste (W); cinquenta metros (5Om),
norte (N); cínquenta metros (SOm),
oeste (W); cmquenta metros (50 mr ,
norte (N); cinquenta metros (50m).
· oeste (W); cínquenta metros (SOm).
norte (N); cinquenta metros (50m),
oeste (W); cem metros Clüüm) , norte (N); cínquenta metros (50m), oeste (W); clnuuenta metros (.150m), norte (N); cínquenta metros (50m), oeste (W); cínquenta metros (SOm), norte (N); cínquenta metros (50m). oeste (W); cem metros (100m), norte
(N); cento e cínquenta metros '., ..
(l50m). oeste (W); cínquenta metros
(50m) , sul (8); cem metros (100m),
oeste (W); cínquenta metros (SOm).
-sul (8); cinquenta metros (SOm), oeste (W); cinquenta metros (50m) , sul
(8); cínquenta metros (50m) , oeste
(W); cínquenta metros (50m) , sul
(8); cinquenta metros (SDnü, oeste
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(WJ; cinquenta metros (50m) , SlÜ
oem metros uoom», oeste (W);
cínquenta metros (50m) , sul (8); cinquenta metros (SOm), oeste (W); cinquenta metros (50m) , sul (8); cínquenta metros (SOm), oeste (W); cínquenta metros (50m) , sul (8); cem
metros (lOOm), oeste (W); cínquenta
metros (50m), sul (8); cínquenta metros (50m), oeste (W); cínquenta metros (5Om), sul (8); cínquenta metros
(5Om), oeste (W); cinquenta metros
(50m). sul (8); cem meeros UOOm) ,
oeste (W); cínquenta metros (50m) ,
sul (8); cinquenta metros (som), oeste (W); cinqüenta metros (50m) , sul
(8); cinquenta metros (50m). oeste
(W); cínquenta metros (50m).
sul
(8); cem metros (loOm), oeste (W);
cinquenta metros (50m), sul (8); cínquenta metros (50m) . oeste (W) ;
cinquenta metros (50m) , sul (8); cinquenta metros (SOm). oeste (W); cínquenta metros (50m). sul (8); clnquenta metros (50m). oeste (W); cínquenta metros (5Om) , sul (8); cem
metros (100m), oeste (W J: cem metros (100m), sul (8); cem metros
(tôcmj, leste (E) ; cem metros OOOm) ,
sul (8); cento e cinquenta metros
(l50m) , leste (E) ; duzen tos metros (200m), sul (8); trezentos e
cínquenta .metros (350m), leste tE);
trezentos metros (300m). sul (8); duzentos metros (200m), leste (E); trezentos metros (300m). sul (8); quinhentos metros (500m), leste (E) ;
duzentos e cínquenta metros (250m),
norte (N); quatrocentos metros
(400m), leste (E); seiscentos e cínquenta metros (650m), sul (8); duzentos metros (200m). leste (E); mil
e duzentos metros (1. 200m). sul (8);
mil duzentos e cínquenta metros
(1.2S0m), leste (E); cem metros ....
Clüüm) , sul (8); seiscentos metros
(600m). leste (E): uua.renta metros
(40m) , sul (8); quinhentos e cínquenta metros (550m). leste (E).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes los
artigos 44. 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726. de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução número 3. de 30 de abril de 19r;S. da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
(8);
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b)

O

concessionário fica obrigado a

recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprímento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro ir! 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração.
d) a concessão de lavra terá. por tttulo este Decreto, que será transcrita
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 2.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
(DNPM ns. 1. 716-64 e 1. 717-64) .
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.

(2.928m). sul

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N°

76.370

a quinhentos e setenta e cinco metros (575m), no rumo zerdadeíro de
cinquenta graus nordeste (SOONE), da.
confluência do Igarapé do Tucamâ
com o Igarapé Araticum, e os .ados
a partir desse vértice 0S seguín tes.
ccimprtmentos e rumos verdadeiros:
seiscentos e setenta e cinco metros
(675m), oeste (W); novecentos e setenta metros (970m), norte (N); mil
trezentos e oinquenta e cinco metros.
(1.355m), oeste (W); mil quatrocentos e setenta e cinco metros ~1.47~m).
norte (N); seiscentos e oventa metros
(680m), oeste (W); mil quinhentos e
cmquenta metros (1. b5-C1D); norte(N); dois mil quatrocentos e dez metros (2.410m), este (Ej ; quatrocentos e vinte e cinco metros t425m)"
sul (S); seiscentos e quarenta e cinco metros (645m), este tE); quatrocentas e oitenta e dois rn~tros (482m)~
sul (8); oitenta e' cinco metros d's'Jm),
oeste (W); cem metros :100m), norte
(Nr: duzentos e vinte metros ~220m).
oeste (W); duzentos e zessenta metros (260m), sul (S); quarenta metros (40m), oeste (W); dois mil no.
vecentos e vinte e oito metros

DE 2 DE

OUTUBRO DE 1973

Concede à Mineração Rio do Norte
S. A' J o direito de toorar bauxita
no Município de Oríximisui, Estado
do Pará.

o Presidente da Repúbüca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, tia Constltuíção
e nos termos do artigo 43 do Decretolei número 227, de 28 de fevereiro co
1967 (Código de Mineracãor alterado
pelo Decreto-lei número 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Rio do Norte S. A., concessão
para lavrar bauxita em cerrenos devolutas do Governo do Estado do Pa-.
rà, no lugar denominado Serra do
Aviso, área Serra do Aviso III, Distrito e Município de Ortximlná, Estado do Pará, numa área de setecentos e oitenta e sete he-tares, vinte
e seis ares e noventa centrares
.
('i'87,2690ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice

(6).

Parágrafo único. A concessão da
que trata este artigo é outorgada.
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e -íe outras referidas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita as estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, .de 30 de abril de 1965, da,
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário rica obrtcado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento.
do disposto no Decreto-lei nv 1.038,
de 21 de outubro de 196~,
C) se o concesslonárlc não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão será de·
clarada caduca ou nula, na forma dos;
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá portítulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Deeretos d-e Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do.
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 2° As propríeda.Ica vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
(DNPM 811. 810-68) .

Brasília, 2 de outubro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.371 OUTUBRO DE 1975

DE 2

DE

Conced~

à Companhia de Cimento
Salvador - COCISA o direito de
lavrar calcário no Município de São
Francisco do Conde, Estado da
Bahia.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei número 227, de 28 de Ievereíro de
1967 (Código de Mlneracãot alterado
pelo Decreto-lei número 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 10 Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador - COCISA
concessão para lavrar calcárto em
águas territoriais na platatorma submartn 'i, no lugar denommado Baia
de Todos os Santos, Dlstrtto e Município de São Francisco do Conde,
Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500haJ, delimitada
por um retângulo, que tem um vértice a quinhentos e trmta metros
(5:30m), no rumo verdadeiro de clnquenta e quatro graus noroeste
(54° NW), do Cruzeiro localizado na
Ponta Cajaíba e os laces divergentes
desse vértice, os seguintes comprrmentos e rumos verdadelr-e: dois mil
e quinhentos metros (2 õr.üm). (leste
(W); dois mil metros C2.COOm), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e 'te outras referidas no mesmo Código, não ex-

pressamente mencionadas neste Deereto, ficando também estabelecído d
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamen'o aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em eumprímento
do disposto no Decreto-Ieí n« 1'.038,
de 21 de outubro de 19()\);
c) se o concessionário não cumprir qualquer das obrfguçôes que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 65 e 66 do Código de MIneração;
d) a concessão de vlav-a terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro oos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades vízmhas
estão sujeitas às servídõaa tde-solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua -publicação,l'evogadas as disposições em contrário.
(DNPM 802.047-68).
Brasília, 2 de outubro

154" da Independência
República.

e

de 1975;
87° da

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.372 OUTUBRO DE 1975

DE

2

DE

Concede à Mineração C:ambu~ S. A ..
o. direito de lavrar caulim uo Mu~
nicípio de Corupá, Esta·~o de Santa
Catarina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constltuíção
e nos termos do artigo 43 do Decreto':'
lei número 227, de 28 de eevercíro de
1957 (Código de Mineração) alterado
pelo Decreto-lei número 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada. à Mineração Cambuí S. A.. concessão para
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lavrar caulim em terrenos de sua propriedade e de Noirton Macnado SCh-

rocder, no lugar denominado Floresta,

D1strito e Município de Oorupá.

l~s

tado de Santa Catarina. numa area
de cento e cínquenta e cinco hectares e noventa e um ares ~155,91 haj ,

delimitada por um polígono írregu-

lar, que tem 1.l:m vértice a .dois mil
quinhentos e cinco metros \2.505m),
no rumo verdadeiro de oitenta e dois
graus trinta minutos nordeste
.
(82°30'NEJ,

da conrluêncta

do Rio

Natal com o Rio da Floresta 0 ..15 lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e oitenta metros
(580m). norte (N); quatrocentos metros (400m). leste (E); setecentos e
quinze metros (7l5m>, norte 1:N);
duzentos e vinte e cinco metros
(225m), oeste (W); cento f> cínquenta
metros 050m), norte ,'S); cento e
cinqüenta metros (150m). oeste (w);
trezentos metros (300m), norte (N);
cento e cínquenta metros (150m), ceste (w); trezentos metros (SCOm),
norte (N); cento e cinquc-nta metros
050m), oeste (w); trezentos metros
(300m), norte (N); cento e oitenta
metros (180m). oeste (W/; trezentos
metros (300m), norte (N,. seiscentos
metros (600m). leste (EJ. duzentos
metros (200m), sul (8); setenta e cinco metros (75m), leste (E I; duzentos
metros (200m), sul (8); setenta e cinco metros (75m) , leste (E}; duzentos
metros (200m), sul (8); cento e cínquenta metros (l50m), reste (E.l; duzentos metros (200m), SUl (8); cento
e cínquenta metros t150m). leste
(E); duzentos
metros (200m), sul,
(8); cento e cinquenta metros
.
050m), leste (E); duzentos metros
(200m>, sul (8); cento f' oitenta e
cinco metros (185m), leste (E); quatrocentos e noventa metros (490m),
sul (8) ; cem metros O DOm), oeste
(W); trezentos e cinco metros <305m),
sul (8); cem metros (tüamj, oeste
(W); duzentos e cinquenta metros
(250m), sul (8); setenta e cinco metros (75m), oeste (W); duzentos metros (200m), sul (5); cem metros
(lOOro), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (8); quinhentos e cínquenta e cinco metros (355m), oes
te (w).
Parágrafo único. A -oncessãc de
que trata este artigo fi outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
'Código de Míneraçâo e de outras referidas no mesmo Código, não ex-

pressamente mencionadas neste Deereto, ficando também estabelecido Q.
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às €'snpu.açóes do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear ;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públícos os tributos devidos à União, em cumprrmento
do disposto no Decreto-lei n" 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessíonárro nã o cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será trariaortto no Livro C - Regtstro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puhlícação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM 818.787-70).

Brasília, 2 de outubro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
DECRETO N.o 76.373 -

DE

2

DE

OUTUBRO DE 1975

Cria a Comissão Naval em Sôa Paulo
O Presidente da Repúbüca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição
e nos termos do artigo 46, <10 Decretolei n,v 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica criada. dentro da estrutura orgânica do Mímtér lo da Marinha, a Comissão Naval em gão
Paulo (CNSP). sob o comando de Orícíal-General, com sede na Cidade de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

São Paulo, Estado de São Paulo, subordinada à Diretoria-Geral do Material da Marinha, com .::; finalidade
de coordenar todas as açóes de interesse da Marinha relacionadas com a
nacionalização da construção naval e
com a mobilização Industrrar.
Art. 2,° A Comissão Naval em São
. Paulo funcionará nas antigas dependências da sede do Comando do 69
Distrito Naval e absorvera as atrrbuicões do Escritório Técnico de õonstrução Naval em Sâo Paulo
Art. 3.° A Comissão N>!'vai em São
Paulo terá sua organização e atívidades regidas por Regulamente próprio.
Art. 4,° O Ministro da Marinha
baixará os atos complementares que
se fizerem necessários à execução deste decreto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publíeação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154° da Independência e 87.° da
República.

Grosso. exceto o Munícípin de An-,
puanã.
Art. 2.° Fica transferída 9, sede do
3" Distrito Naval de Recife, Estado
de Pernambuco, para Natal. Estado
do Rio Grand do Norte, mantida a
sua atual área de jurisdição.
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em c mtrárlo,
Brasília, 2 de outubro de 1Q75;
154 ° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo Henninç

DECRETO N.o 76.375

2

DE

Concede reoonnecimenta ao curso de
Iiístôrta do Centro Pedagógico de
Três Lagoas, mantido pela Universidade Estadual de Mato Grosso.

O Presidente da República,

Geraldo Azevedo Hennmç
DE

DE

OUTUBRO DE 1975

ERNESTO GEISEL

DECRETO N." 76.374

47

2

DE

OUTUBRO' DE 1975

Dispõe sobre a jurisdição territorial
dos 1.0 e 6.° Distritos Na1)aiI:J e transfere a sede dos 3.° e 6.° Distrito..
Navats.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item IlI, da Constituíção,
e de acordo com o disposto no artigo
4.° do Decreto n.s 62.860, de 18 da
junho de 1968,
DECRETA:

Art. 1.D OS 1.0 e 6.° Distritos Navais
passam a ter as seguintes áreas de
jurisdição:
1.° Distrito Naval - (]O~ sede no
Rio de Janeiro, abrangendo os Estados do Rio de Janeiro, Espirttc Santo, São Paulo, Mínas Gerais, exceto
a porção do Triângulo Mineiro limitada a Leste pelos Munlcínics de llraguari. Indlanópolís, NOva Ponte e
Uberaba, e as Ilhas de Trindade e
Martin Vaz;
6.° Distrito Naval - com sede em
Ladário, abrangendo o Estado de Mato

usando das atribuições que lhe contere
o artigo 81, ítem 111, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n.O 5 540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1009 e tende em V1Sta o Parecer do Conselho Federal de
Educação n s 2944-75. conforme consta
dos Processo números 11178-74 CFE e
247.918-75 do Ministério da .sducacão
t

cutn.ra,
DELllETA:

r.' ~ concedido reconhecímente 1.) curso de História do Centro
Pedagógico de Três Lagoas, em 'I'rês
Lagoas, Mato Grosso, mantido pela
Universidade Estadual de Ma.to Grosso, GOm sede na Cidade de Campo
Grande. no mesmo Estado.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154." da Independência e 87.° da
Repút.lica.
Art.

ERNESTO GEISEL
lvey Braga
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4.8
-DECRETO N." 76.376 -

DE

2

DE:

OUTUBRO DE 1975

Concede reccnnecvmenic »o -curso de
Engenharia Mecânica daunit'ersidade Federal da Bahia, com sede
na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

O Presidente da República.

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n.v 5-.,54.0, de .28 de novcmoeo de ::'968.

tras Plínio Augusto do Amaral, mantida pela Fundação Educacional de
Amparo. com sede na Cidade de Amparo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto, entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 'contrario.
Brasília. 2 de outubro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de

9 de setembro de 1969 e -cnco em vtsta o Parecer do Conselho Federal de

Educação n.s
2.914-75,
conforme
consta dos Processos D.OS 12.986:'75Cl"E e 204 .406-73 do Mmistério da

Educação _e Cultura,
DECRETA:

Art.

N.o 76.378 ~ DE 2 DE
OUTUBRO DE 1975

DECRETO

t:oncede reconhecimento ao curso de
, Engenharia CiVÍtr:ia Unnoersuiaâc
.Católica de Pertuimõuca, com sede
'ná Cidade de 'Recife, Estado de per~

nambuco,

L'" lt

COncedido

reconheci-

mento ao curso de Engenharta Me-

cânica _da Umversídade Federal da
Bahia, com sede na Cidade do Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revcgadaa as disposições em contrário;
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154 ° ,da Independência e' 87,0 da
Repúbltea, . , , "
.
,ERNESTO GEISEL

.Ney Braga

O Presidente da .Repúhlíca.
usando das 'atribuições que lhe confere
o artigo 81•. item III; da Constãtutçâo,
de acordo com o artigo ,47 da Lei
n.e 5,540, de 28 de novémo-c de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.°8-+2, de
9 de setembro de 1969 .e .tenoo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação 2942-75, conforme consta
dos Processos n.ss 8579-74-CFE e
210.894-73 .do Ministério das Educação e. cintura•
DECRETA:

76.377 OUTUBRO DE 1975

DECRETO

RO

DF.

2

DE

Co.ncede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Ciências e
Letras Plínio Augusto do Amaral,
com sede na Cidade de Amparo
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,

usando das atribuições que Ihe confere
o artdgo B'l, -item IIl. da Constituição,
de acordo'. com .o artigo 17. da Lei
n.s 5.540,' de 28 de novembro de 1968,
alterado .pelovDecreto-Ieítc." 842, 'dé
9 de setembro de 1969 e -enão em vista ,o; parecer, do consetno Federal de

Educação' ri,o,' 2917-75,'confor-ne consta
dos' Processos n.ss '8.439-H-CFE e
247.:115':'75 do Mírüstérlc da Educação

e Cultura,

DECRETA:

Art. 1.°

~
concedido -reconhectmente RQ curso de Letras" licenciatura
plena, habilitação' em " vortuguês-rnglês, da Faculdade de Ciências' e' Le-

Art. .1.0

~

concedido

reconheci-

mento ao curso de Engenharia .CivU
da universidade Católica de Pernambuco. com sede na .Oldade de Recife,
Estado. de Pernambuco.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vígorna data de sua publfcàção, revogadas as disposlçôes, em contrário:
Brasilia, 2 de outubro de 1975;
154," da Independência, e 87,° da
República.
. ERNESTO . GEISEL

-Neu: Braga
N.O 76.379 DE
OUTUBRO DE 1975

DECRETO

2

DE

Concede reconhecimento CU) curso de
Aamtnistraçâo da Faculdade de
Administração "São M'1.rr:os"
com
sede na Cidade de São Pa 4J.lo. Estado de São Paulo.

O Presidente da República,

usando das atribuições' que ihe confere
'o artigo· 81, item IH, da Constituição.
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de acordo com o artigo 4·7 da Lei
TI.O 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, ~e
9 de setembro de 1969 e tendo em VISta o Parecer do Conselho Federal de
rcducaeao nc 2.916-75, conforme consta dos Processos n Q8 10625-74-CFE .e
246.721-75 do Ministério <ia 8ducaçáo
e Cultura,
DECRETA:
Art. 1.0 li: concedido reconhecimento ao curso de Administração da
Faculdade de Administração "São
Marcos", mantida pela Sociedade Civil de Educação "São Marcos", com
sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, .revo~
gadas as disposições em contrárto.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.o 76.380 - DE 2 DE
OUTUBRO DE 1975
coscece reconhecimento ao curso de

Oetontologia da Faculdade de Odontologia, da Universidade de Uberumasa, Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n. ° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 2.973-75, conforme consta dos Processos n.ss 6.459-74-CFE e
247.914-75 do Ministério da Educação

e Cultura,

DECRETA:
Art. 1.0 li: concedido reconhecimento ao curso de Odontologia da
Faculdade de Odontologia, mantida
pela Fundação Universidade de Uberlândia com sede na Cidade de Uberlândia: Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 27.° da.
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
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DECRETO N.o 76.381 - DE Z DE
OUTUBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Cténciae da Faculdade Dom. AquinO
de Filosofia, Ciências e Letras, com
sede na Cidade de Campo Grande.
Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe ç:o~~re
o artigo 81 item 1I1, da Constituição,
de acordo' com o artigo 47 da Lei
n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.O 842, ~e
9 de setembro de 1969 e tendo em VISta o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.e 2941-75, conforme
consta dos Processos n Q8 6.900-74CFE e 247.117-75 do Mínistérío da
Educação e Cultura.
DECRETA:
Art. 1.0 li: concedido reconhecimento ao curso de Ciências, licenciatura de 1.0 grau, da Faculdace Dom
Aquino de Filosofia, Clêncras e Letras,
mantida pela Missão Saíesiana de
Mato Grosso, com sede na Cidade de
Campo Grande, Estado de Mato
Grosso.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.o 76.382
oUTUBRO DE 1975

DE 3 DB

Autortza o funcionamento do. cursa
de Estudos Sociais da Facuuuuie de
Füosotía, Ciências e Letras de Taubaté com sede na Cidarte de Taubaté: Estado de São PaUlO.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81 item lU, da Constltulção,
de acordo' com o artigo 47 da Lei
n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,» 842, de
9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo n.v 210.939-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais,
licenciatura de 1.0 grau, com habílítaçâo em Educação Moral c Cívica,
licenciatura plena da Faculdade da
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Filosofia, Ciências e Letras de 'raubatê, com sede na Cidade de Taubaté
- Estado de São Paulo.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de lS7~;
154.° da Independência
República.

e

87.0

da

ERNESTO GEISEL

de .acordo com o artigo 47 da Lei

n.e 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969, conforme cons-

ta. do Processo

TI,o

229.048-75 do Ml-

nístérto da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 f:: concedido rcconhecímento aos cursos de Ciências, licenciatura
de 1.0 grau, e de Ciências Biológica,

Ney Braga

licenciatura plena, da Faculdade de

DECRETO N.o 76.383 _

OUTUBRO DE 1975

DE 2 DE

Concede reconhecimento :lOS cc-soa de
CU3nGtas e de Ciências Bíoloqicae da
Faculdade de ruoeotía, Ciências e
Letras de Rio Claro, com sede na
Cidade de Rio Claro, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,

Filosofia. Ciências e Letras de RIO

Claro, com sede na Cidade de Rio
Claro, Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puct'ceceo, revo"
gadas as disposições em contrário,
Brasília, 2 de outubro de 1975;
15411

-:.......:._-

DECRETO N.o 7G.384 -

da

Independência

e

8711

da

República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DE 2 DE OUTUBRO DE 1975

Icettticü o Decreto n9 72.093, de 17 de abril de 1973, que dispõe sobre
ciaseificaçtio e trens tormoçõo de cargos, junções e !3nf)(f,1·gos de !,l!.bmete p!tra a cC"~~'posiç{:,!1 das Categorias Direção Superior e Asse"Soramento buperiOr, do Grupo Direção e Assessoramento Süperiores, do
Quadro Permanente do Ministério àa Fazenda.

O Presidente da República,
usando da atríbuição que lhe confere o artigo 81. item IH. da Constituição, e tende em vista o disposto no artigo 181. itens I e II, do Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 7.° da Lei númerc 5.645, de 10 de dezembro de 1970; e
que consta do Processo
DASP n." 184, de 1975,

°

DECRETA:

Art. 1." Fica alterado, na forma do Anexo, o Decreto n.s n. 093, de
17 de abril de 1973, que dispõe sobre a classificação e transformação de
cargos funções e encargos de gabinete para as Categorias Direção Superíor e Assessoramento Superíor, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores. do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda.
Art. 2.° O provnnento dos cargos em comissão de Direção Superior,
compreendidos no Anexo, é de competência exclusiva do Prestdente da
República. na forma do item J do artigo 4.° do Decreto n." 75.656, de
24 de abril de 1975.
Art. 3.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão
atendidas
pelos recursos crcamentãrtos próprios do Míntstérto da Fa-i
_
.
Art. 4.° Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1&75; 154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Jltlário Henrique. Simonseti
J,oão Paulo dos Reis velloso
!- - l

O

anexo mencionado no presente decreto foi publicado no

de 3-10-75.

1

D. O~
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DECRETO N.? 76.385 -

DE

2 DE

OUTUBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais
dos Grupos: Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nírel
Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Universidade F~de1"al'
de Pernambuco, e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 8.0 e 9.0 da Lei n.v 5.845, de 10 de dezembro
de 1970, e o que consta no Processo n.s DASP/6.209, de 1975,
DECRETA;

Art. 1.0 São transpostos e transformados na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionam de Artífice de E'strutura de Obras e Metalurgia, Artífice
de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar de Artífice do Grupo Artesanato;
Agente Adminístratrvo e Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares; Médico, Er.fermetro, Nutricionista, Psicólogo, Farmacêutico, Odontólogo, Engenheiro, Arquiteto,
Médico Veterinário, 'I'écníco de Administração, Contador, Assistente Social, Técnico
em Comunicação Social e Bibliotecário do Grupo outras Atividades de Nível
Superior, Auxiliar r'e Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Serviços
Complementares, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista, Tecnologista.,. Auxiliar em
Assuntos Educacionais, Agente de Telecomunicação e Eletricidade, Agente de
Cinefotografía e Microfilmagem, Tradutor, Técnico de Contabilidade, e Telefonista
do Grupo Outras Atividades de Nível Médio; Procurador Autárquico do Grupo
Serviços Jurídicos; Motorista Oficial e Agente de Portaria do Grupo Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal de
Pernambuco, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo se'euvo de
que tratam os decretos de estruturação dos referidos Grupos, conforme relação
nominal constante do Anexo H deste Decreto.
Art. 2.0 Os cargos relacíonados no Anexo IH deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da Universidade Federal de Pernambuco, na forma do
disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1'970.
Art. 3.0 Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e das Tabelas de
Gratificação pela 'Representação de Gabinete da Universidade Federal de Pernambuco, os cargos e encargos de Gabinete relacionados no Anexo IV deste Decreto___
Art. 4.0 O órgão de Pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5.0 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo mtegral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário G!este vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo
percebidas pelos referidos funcionários a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de
serviço.
§ 1.0 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 1 de novembro de 1974, por- força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratifícaçôea,
vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 2.0 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposição ou transformação só poderão perceber' as gratificações
e indenizações especificadas no Anexe- II do Decreto-lei n.s 1.341, de 22 de agosto
de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação perünentes,
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Art. 6.0

Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela

a. que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal

da Universidade Federal de Pernambuco, na forma do Anexo V deste decreto.
Art. 7.° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigorarão a partir de 1 de
novembro dé 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios
da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 8.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975; 154,° da Independência e 87.0 da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente
de 6-10-75 (Suplemento).
N9 76.386 - DE 2 DE
OUTUBRO DE 1975

DECRETO

D 1spõe sobre a Estrutura Básica do
Ministério do Trabalho e, dá outras
prOvidências .

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens TIl e V da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O Ministério do Trabalho
(MTb), criado pelo Decreto número
19.433, de 26 de novcmj-r-, de 1930,
- tem como área de competência, de
acordo com o disposto no artigo 29 da
Lei nc 6.036, de 19 de maio de 1974:
I - Trabalho; organização profíssíonal e sindical; fiscalização.
II ~ Mercado de trabalho, política
de emprego.
III - Política salarlal ,
IV - Política de imigração.
V - Colaboração com o Ministério
Público junto à Justiça do Trabalho.
Al't. 29 Os órgãos que constituem
a Estrutura Básica do Ministério do
Trabalho são os seguintes:
1 _ órgão de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro de Estado
a) Gabinete do Ministro I..GM)
b) Consultoria Jurídica (CJ)
c) Divisão de Segurança e inrormações

d)

(DS1)

Coordenadoria de Comunicação

Social (GCS)

decreto foi publicado

no D. O.

órgãos Oclegtados
Conselho Nacional de Politica
Salarial (CNPS)
b) Conselho COnsultivo de Mão-de11 a)

Obra (GCMO)

C) Conselho Superior do Trabalho
Marítimo (CSTM)
d) Comissão de Direito do Trabalho

(CDT)

IH - órgãos Centrais de Planejamento, COordenação e Controle Financeiro
a) Secretaria-Geral (SG)
t» Inspetoria-Geral de Finanças
(IGF)

IV - órgãos Centrais de Direção
Superior
a) Secretaria de Mão-de-Obra .,.
eSMO)
b)

Secretaria de Emprego e sn'ãno

(SES)
C)

Secretaria de Relações do Tra-

balho (SRT)

Departamento do Pessoal ,-DP)
e) Departamento de Administração

d)

(DA)

V a)

órgãos Regiona-is
Delegacias Regionais do Traba-

lho (DRT)
b)

Delegacias do Trabalho Maritimo

(DTM)

VI - órgão Autônomo
Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE)
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Art. 3Q As Entidades vinculadas ao
Ministério do Trabalho são as seguintes:
I - Entidades íncumbtdas da fiscalização do exercício de profissões
liberais - Decreto-lei nc 968, de 13 de
outubro de 1969.
II - Entidades com personalidade
jurídica de Direito Prívado .- art.
183 do Decreto-lei ns 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
c) Serviço Social da Indústria
SESI
d)

Serviço Social do Comércio

SESC

III - Entidade incumbida" dos assuntos relacionados com a Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho
art. 3Q do Decreto-lei no 900, de 29
de setembro de 1969 e Lei ns 5.161, de
21 de outubro de 1966.
Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do '11."abalho -

FUNDACENTRO.

Art. 4Q Ao Gabinete do Ministro
CGM) compete prestar assistência ao
Mínistro de Estado em sua representação política e social, bem como incumbir-se do preparo c encaminhamento de seu expediente pessoal.
Art. 59 A Consultoria Jurídica (CJ)
compete assessorar o Ministro .íe Estado em assuntos jurídicos e colaborar
com o Ministério Público nos feitos
judiciais de interesse do Ministério
do Trabalho.
Art. 6Q A Divisão de Segurança e
Informações (DSI) , órgão Integrante
do Sistema Nacional de Informações
e Contra-Informações (SISND compete assessorar o Ministro de Estado
em' todos os assuntos pertinentes à
Segurança Nacional, à Mobilização e
às Informações, estando sujeita à oríentaçâo normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do Ser..
viço Nacional de Informações (SNI).
Art. 79 A Coordenadoria de Comunicação Social CCCS) compete planejar, coordenar e executar a política
de Comunicação Social do Ministério
observadas as diretrizes estabelecidas
na legislação específica.
Art. 89 Ao COnselho Nadonal de
Política Salarial (CNPS) compete a5-
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sessorar o Poder Executivo na .formuIaçâo e execução da política, salarial.
Art. 9Q Ao Conselho Consultivo de
Mão-de-Obra (CCMO) compete assessorar o Ministro de Estado na rermulação e execução da política de
formação de mão-de-obra, bem como
coordenar as atividades dos órgãos e
entidades de treinamento profissional existentes no país.
Art. 10. Ao Conselho Superior do
Trabalho Marítimo (CSTM) compete
expedir normas relacionadas com o
trabalho nos portos. na navegação e
na pesca, bem como julgar em última
e definitiva instância os recursos In"
terpostos das decisões dos Conselhos
Regionais do Trabalho Merftimo ,
Parágrafo, único. Aos Conselhos Regionais do trabalho Marítimo
.
(CRTM) compete cumprir e fazer
cumprir as decisões do Conselho SUPE:~
rfor do Trabalho MaritImo e as normas de serviço que forem expedidas,
bem como julgar em primeira. instância os recursos interpostos contra os
atos das Delegacias do Trabalho Ma ..
r1timo.
Art. 11. A Comissão de Direito do
Trabalho (CDT)
compete, quando consultada, estudar teses relacionadas com a legislação do trabalho,
a participação do Brasil em programas cooperativos de assistência tconlca e as relações eom organismos internacionais .
Art. 12. A Secretaria-Gera'! eSQ)
órgão setorial do Sistema de Planejamento Federal e do Sistema de
Programação Financeira e de A.c;ses:o.;.
ramento Superior ao Mlnlstro de Blstado, compete desempenhar as atdví..
dades de. planejamento, orçamento,
modernização admíntetratlva " mrormátlca, bem como supervisionar, coordenar e controlar todas as atividades na área de competência do Ministério do Trabatho.
Art. 13. .A Inspeto-ia-Geral de Pinanças (IGF), órgão «etorfal dos Sistemas ce Admínístraçâo Financeira.
Contabilidade e Auditoria compete
desempenhar as atividades estabelecidas nos atos qUe dispõem sobre ~ estrutura e funcionamento desses Sistemas.
Art. 14. A Secretaria de Mão-deObra (SMO) compete promover- a
execução de programas de formação
de mão-de-obra, bem corno estudar,
analisar, orientar, coordenar, controlar
e supervisionar as atividades relacio-
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nadas Com o treinamento profissional
para o mercado de trabalho.
Art. 15. A Secretar-r de Emprego e
Salário (SES) compete orientar, co-

ordenar, controlar e supervisionar as
atividades relacionadas com as políticas de emprego, salário e imigra,Cão.

Art 16; A Secretaria, de Relações do

rfirabalho (SRT) compete orientar, coordenar, controlar e supetvísionar as
a~ividad~ relacionadas com a proteC<;t0. a mspeçao J. segurança, a hígrene e a medíclna do trabalho, bem
como a organização sindical €' os assuntos de interesse das entidades eíndi-cais.

Art. ,17. Ao Departamento ao Pessoal (DP), órgão setorial do Sistema
de Pessoal Civil da Administração
Federal _(SIPEC), compete a gestão.

a execuçao e o estudo de assuntos relacionados com a adrnímsbraçâo de
pessoal.
~r.t. 18.: Ao Departamento de A1ministração (DA) compet~ planejar,
coordenar, acompanhar, ttscaüzar e
avaliar a execução das at.vldades referentes à administração de material
obras, comunicações, «ransporte edi~
fictos públicos e ímôvets I'esider:.r:iais.
Art. 19. As Delegacias Regionais do
Trabalho (DRT) compete, executar
nas áreas de suas jurisdições, as ordens emanadas dos órgãos Centrais
de Direção Superior, bem COmo fiscalizar a execução das leis e regulamentos que regem as pohttcas trabamista e sindical, orientando, coordenando e controlando as atividades rt::Specüvas.
.
Art. 20. As Delegacias do Trabalho
Marítimo (DTM) compete executar os
serviços de Inspe...ão. dlselpllna e policiamento do trabalho nos portos na
pesca e na na legação: fiscaltzar a
aplicação das leis de proteção ao
trabalho 110S serviços portuártós, marítimos ou de pesca; opinar sobre matéria relativa ao trabalho portuário,
de navegação ou de pesca.
Art. 21. Ao Serviço Especial de Bols~. de Estudos (PEBE) compete propiciar ensino a trabalhadores sindí ~
calízados, empregados de entidades
sindicais, de todos os graus e categorias, seus filhos c dependentes.
Art. 22. O Gabtncte do \[iniEtro
será dirigido ror Chefe; a Consultoria Jurídica, por consultor Jurídico'
a Divisão de Segurança e Informa:
ções, por-Dlretcr ; a Coo'tdenadorla de

Oomunlcação Social, por Coordenador;
a Seoretaría-Geral, por SecretárioGeral; a Inspetoria-Geral de Finanças, por Inspetor-Geral de -'ínanças,
as Secretarias, por secretários, os Departamentos, por Diretores-Gerais; as
Delegacias Regionais do Trabalho. por
Delegados Regíonals: as Delegacíaa
do Trabalho Marftímo, por Delegados
e o Serviço Especial de Bolsas de Estudo, por Díretor-Executlvo, sendo
esses cargos providos na forma da
legislação pertinente.
Art. 23. A organização e a competência dos órgãos mencionados no artigo 29, bem como as atrrbuíções do
pessoal serão fixados em Regimentos
Internos a serem aprovados por Portaria do Ministro de J:!:st3.-do, nos termos da legislação elU vigor.
Parágrafo único. Observados os artigos 145 e 146 do Decreto-lei ns 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e até que
sejam baixados os atos de que trata
este artdgo, permanecerao BID vigor as
disposições referentes à organização,
competência e funcionamento dos díversos órgãos integrantes da Estrutura Básica do Ministério do Trabalho.
Art. 24. Os cargos em comissão e
as funções gratificadas do Quadro de
Pessoal - Parte Perinanent.e. "ícam
mantidos na situação atual até que sejam adaptados à nova sistemática prevista na Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 25. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de outub-ro de 19'/5;
1549 da Independência e 819 da
RepúbUca.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO N.o 76.387
OUTUBRO DE

DE

2 DE

1975

Dispõe sobre a Estrutura Básica do
M írustério da Justiça e dá outras
providências.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o Artigo 81, itens UI e V da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O Ministério da Justiça
tem como áreas de competência, de
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acordo com o disposto no artigo 39
do Decreto-lei .TI.o 200, de 25 de fevereiro de 1967:
I - Ordem Jurídica, nacionalidade,
cidadania, direitos políticos, garantias
constitucionais;
II -- Segurança Interna, Polícia Federal;
TIl - Administração Penitenciária;
IV - Ministério Público;
V - Documentação, publicação e
arquivo dos atos oficiais.
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Justiça responde, perante o
Presidente da República, pela coordenaç-ão política do Governo Federal e
pelas relações do Poder Executivo com
os demais poderes. com os Estados e
com o Distrito Federal.
Art. 2.° Os órgãos que eonstttuem a
Estrutura Básica do Ministério da
JustiÇ'-1l são os seguintes:
I - Orgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete do Ministro
b) Consultoria Jurldica
C) Divisão de Segurança e rnrormaçúE,s

II - Orgãos Colegiados:
Comissão Geral de Investigações
b) Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana
C) Conselho Superior de Censura
d) Conselho Nacional de Política
Penitenciária
e) Conselho Nacional de Trãnsito
/) Conselho Administrativo de Defesa Econômica
TIl - Orgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle Financeiro:
a) Secretaria Geral
b~ Inspetoria Geral de Finanças
IV - Orgãos de Administração de
Atividades Específicas:
a) Departamento de Policia Federal
b) Departamento de Imprensa Nacional
C) Departamento Federal de Justia)

ça

d) Departamento de Assuntos Judiciários
e) Departamento de Assuntos Legislativos
1) Departamento Penitenciário Federal
~_-, ...J"":':

Y)
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Departamento Nacional de Trân-

sito

h) Arquivo Nacional

V - Orgãos de Administração de
Atividades Auxiliares:
a) Departamento do Pessoal
b) Departamento de Administração
Vr - Ministério Público:
a) Ministério Público da União
b) Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios
Parágrafo único. Integram o Ministério Público da União os seguintes
órgãos, independentes entre si no tocante e, organização própria e ao exercícío das respectivas funções, sem
prejuízo do poder de Coordenação reservado ao Procurador Geral da República:
I - o Ministério Público Federal,
assim denominado o que atua junto à
Justiça Federal comum e ao Supremo
'I'rrbunal Federal;
II - o Ministério Público Militar,
assim denominado o que atua junto à
Justiça Militar da União;
In - o Ministério Público do Trabalho, assim denominado o que atua
junto à Justiça do Trabalho;
IV - o Ministério Público Eleitoral, assim denominado o que atua junto à Justiça Eleitoral.
Art. 3.° E' a seguinte a competência de cada Orgâo do Ministério da
Justiça:
I - Gabinete do Ministro: prestar
assistência ao Ministro de Estado em
sua representação politica e social,· e
incumbir-se do preparo e despacho do
expediente;
l i - Consultoria Juridica: assessorar ,"l Ministro de Estado e exercer
orientação normativa, supervisão técnica. e fiscalização específica dos procedimentos de natureza jurídica das
unidades do Ministério da Justiça;
In - Divisão de Segurança e Informações (Orgâc Central do Sistema
Setorial de Informações e Contra-Informações - SISNI): assessorar o Mínistro de Estado nos assuntos concernentes à Segurança Nacional, à Mobilização e às Informações;
IV - Comissão Geral de Investigações: desenvolver as atividades previstas no Artigo 1.0 do Decreto-lei número 359, de 17 de dezembro de 1968;
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v - Conselho de Defesa dos Direltos da Pessoa Humana: zelar pela
eflcácta das normas que disciplinam
os direitos da pessoa humana, vísando a evitar abusos e lesões a esses direltos ;
VI -

çãc dos atos dos Poderes da União e
matéria de interesse de particulares;
executar trabalhos gráficos para a
admlntstração pública federal, outras
entidades governamentais e terceiros;
e~i~ar a legislação e outros atos ofi-

Conselho Superior de Censu- ~ClaIS;.

ra: elaborar normas e critérios que
orientem o exercício da censura de
espetáculos e diversões públicas, e rever. em grau de recurso, as decisões
finais sobre a matéria"
,
VII - Conselho Nacional de Polítíca Penitenciária: elaborar projetos
objettvando aperfeiçoar a execução
penal e o regime penitenciário;

VIII
Conselho Nacional de
Tránsíto: estabelecer normas e coordenar a política de trânsito no, território nacional;
IX - Conselho Administrativo de
Defesa Econômica: apurar e reprimir
abusos do poder econômico, nos termos fixados em legislação específica;
X - Secretaria Geral (órgão setorial dos Sistemas de Planejamento
Federal e de Programação Financeira) :
desenvolver as atividades de planejamente, orçamento e programação financetra, informática, modernização e
reforma administrativa e coordenar
as demais atividades do Ministério;
XI - Inspetoria Geral de Finanças
(órgão setorial dos Sistemas de Administração Financeira, Contabilidade c Auditoria): exercer as atividades estabelecidas nos atos que dispõem sobre a estrutura e funcionamento desses Sistemas;
XII - Departamento de Polícia Federal: executar os serviços de polícia
marítima, aérea e de fronteira; prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins; apurar infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e social ou
em detrimento de bens, serviços e interesses da União, assim como outras
Infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão
uniforme, segundo se dispuser em lei;
prover a censura de diversões públicas;
XIII - Departamento de Imprensa
Nacic.nal (órgão dotado de autonomia
administrativa, técnica e financeira):
publicar os órgãos oficiais de divulga-

XIV - Departamento Federal de
-Justiça: estudar questões e instruir
IJrvces~os r~la~ivos a na?ionalidade, ~i
cladal:na, . direitos :polítI~os..garantias
consruucionats. regtme jurídico de estrangeíroa e concessão de títulos de
utilidade pública"
'
XV - Departamento de Assuntos
Judiciários: estudar e encaminhar
propostas de organização dos serviços judiciários e do Ministério Público, bem como processar expedientes
oriundos do Poder Judiciário;
XVI ~ Departamento de Assuntos
Legislativos: propor e elaborar anteprojetos de leis, decretos-leis e decretos de interesse do Ministério da Justiça, emitir pareceres nos projetos de
lei em tramitação no Congresso Nacional e prestar apoio às Comissões e
GlUP')S Especiais constituídos pelo
Ministro de Estado, com o objetivo dereformar ou atualizar códigos e antros
Institutos jurídicos;
XVII - Departamento Penitenciário Federal: acompanhar a execução
penal e zelar pela observância das.
normas gerais do regime penitenciário, bem como prestar apoio técnico,
administrativo e financeiro aoConselno Nacional de Política Penitenciária:
XVHI - Departamento Nacional de
'rràoeuo: exercer as atividades de supervisão, coordenação e controle da
execução da política nacional de trânsito. realizar pesquisas relativas ao
trânsttc e prestar apoio técnico, admínlstratívo e financeiro ao Conselho Nacional de Trânsito;
XIX - Arquivo Nacional: recolher
e preservar o patrimônio documental
da Nação Brasileira, com o objetivo
de divulgar o respectivo conteúdo de
natureza científico-cultural, e íncentivar a pesquisa relacionada com os
fundamentos e as perspectivas do desenvclvlmento nacional;
XX - Departamento do Pessoal
(órgão setorial do Sistema de Pessoal
Ci','11 àa Administração Federal
SIPEC): exercer as atividades de ges-

Aros
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tão, supervisao, controle, orientação e
pesquisa de assuntos concernentes à
admmístração de pessoal;
XXI - Departamento de Administração (órgão setorial do Sistema de
Serviços Gerais - SISG): gerir e
executar as atividades concernentes
ao Sistema de Serviços Gerais, bem
como as de administração patrimonial
e de execução orçamentária e financeira;
XXII
Ministério Público da
União: zelar pela observância da
constituição Federal, das leis e atos
emanados dos poderes públicos, nas
áreas específicas da Justiça comum,
Militar, Eleitoral e do Trabalho;
XXIII Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios: zelar pela observância da Constituição
Federal, das leis e atos emanados dos
poderes públicos, nas áreas de sua
competência.
Art. 4.° São titulares dos órgãos integrantes da Estrutura Básica do Mintstérto da Justiça, cujos cargos terão provimento na forma da legislação pertinente - Gabinete do Ministro. Chefe; Consultoria Jurídica:
Consultor Jurídico; Divisão de Segurança e Informações: Diretor; Comissão Geral de Investigações e Conselhos: Presidentes; Secretaria Geral:
Secretário Geral; Inspetoria Geral de
Finanças: Inspetor Geral de Finanças; Departamentos e Arquivo Nacíonal: Diretores Gerais; Ministério PÚblico Federal: Procurador Geral da
Repúbnca; Ministérios Públicos Militar, Eleitoral e do Trabalho: Procuradores Gerais; Ministério Público
do Distrito Federal e dos Territórios:
Procurador Geral.
Parágrafo único. O Procurador Geral da República exerce as funções de
Procurador Geral Eleitoral.
Art. 5.° Os cargos em comissão e
as funções gratificadas do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Justiça ficam mantidos
na Situação atual, até que sejam elassíftcados e transformados de acordo
com a sistemática estabelecida pela
Lei n.e 5.645, de 10 de dezembro de
1970
Art. 6.0 Os Conselhos e Comissões
que não possuam quadro próprio de
pessoal receberão apoio admtnístratívo
e ünancetro de outra unidade inte-

grante da estrutura básica do Ministério na Justiça, conforme for deter',
minado por ato do Ministro de Estado.
Art. 7.° O Conselho Penitenciário
Federal passa a denominar-se Conselho Penitenciário do Distrito Federal,
cujcs membros serão de livre nomeação do Governador do Distrito Federal, obedecida a legislação pertinente.
Parágrafo umco. O pessoal e o
acervo do Conselho ora transformadoficam transferidos para o Departamento Penitenciário Federal.
Art. 8.° A estruturação dos órgãos
referidos no Art. 2.°, a competência
das unidades que os. integram e as
atribuições do pessoal serão fixadas
em Regimentos Internos aprovados
por Portaria do Ministro de Estado
da Justiça, nos termos da legislação
em vigor'.
Paragrafc único. Observados os artigos 145 e 146 do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, e até
que sejam baixados os atos de que
trata este artigo, permanecerão em
vigor as disposições específicas rererentes à organização, competência e
funcionamento dos diversos órgãos integrantes da Estrutura Básica do Miníatér!o da Justiça.
Art. 9.° Este Decreto entrará. em.
vigor na data de sua pubücação, revogadas as díspcslçõee em contrário.
Brasília, 2 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
J vão Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 76.388 OUTUBRO DE 1975

DE

3

DE

Cria a Embaixada do Brasil na República da Irlanda

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, itens 111 e IX, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Fica criada a Embaixada
do Brasil na República da Irlanda.
Art. 29 A Missão diplomática de
que trata o artigo anterior será cumu-
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lativa com a Missão do Brasil junto
às Comunidades Européias, com sede
em Bruxelas.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

DECRETO

Azereào

N9 76.389
DE
OUTUBRo DE 1975

3

da

DE

Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição industrial, de que trata o Decreto-lei n.e
1.413, de 14 de agosto de 1975, e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
() artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em Vista o disposto no Deereto-rei nc 1.413, de 14' de agosto de
1975,
DECRETA:

Art. 1.° Para as finalidades do presente Decreto considera-se poluição
industrial qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente, causadas por
qualquer forma de energia ou de substância sólida, liquida ou gasosa, ou
combinação de elementos despejados
pelas indústrias, em níveis capazes,
'direta ou indiretamente, de:
I - prejudicar a saúde, a segurança
e o bem-estar da população;
n - criar condições adversas às
atividades sociais e econômicas;
TIl - ocasionar danos relevantes à
flora, à fauna e a outros recursos naturais.
Art. 29 Os órgãos e entidades gestores de incentivos governamentais,
notadamente o eDI, a SUDENE, ....
SUDAM e bancos oficiais, considerarão explicitamente, na análise de projetos, as diferentes formas de ímplementar política preventiva em relação à poluição industrial, para evitar
agravamento da situação nas áreas
críticas, seja no aspecto de localização de novos empreendimentos, seja
a escolha do processo, seja quanto

à exigência de mecanismos de contro-

le ou processos antípoluitívos, nos projetos aprovados.
Art. 39 A Secretaria Especial do
Meio-Ambiente - SEMA - órgão do
Ministério do Interior, proporá critérios, normas e padrões, para o território nacional, de preferência em
base regional, visando a evitar e a
corrigir os efeitos danosos da poluição industrial.
Parágrafo único.
No estabelecimento de critérios, normas e padrões
acima referidos, será levado em conta a capacidade autodepuradora da
água, do ar e do solo, bem como a
necessidade de não obstar índevídamente o desenvolvimento econômico
e social do Pais.
Art. 49 Os Estados e Municípios,
no limite das respectivas competências, poderão estabelecer condições
para o funcionamento das empresas,
inclusive quanto à prevenção ou correção da poluição industrial e da contaminação do meio-ambiente, respeitados os critérios, normas e padrões
fixados pelo Governo Federal.
parágrafo umco.
Observar-se-á
sempre, no âmbito dos diferentes níveis de Governo, a orientação de tratamento progressivo das sí tua -ões existentes, estabelecendo-se prazos razoáveis para 'as adaptações a serem feitas e, quando for o caso, proporcionando alternativa de nova localízação,
com apoio do setor público.
Art. 59 Além das penalidades definidas pela legislação estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à prevenção ou correção dos inconvenientes e prejuízos
da poluição do meio-ambiente, sujeitará os transgressores:
a) à restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder
público;
b) à restrição de linhas de financiamento em estabelecimentos de crédito oficiais;
c) à suspensão de suas atividades.
Parágrafo único. A penalidade prevista na letra c do artigo anterior é
da competência exclusiva do Poder
Público Federal nos casos previstos
no artigo 10 deste Decreto.
Art. 69 A suspensão de atividades,
prevista no artigo 5° deste decreto, seré
apreciada e decidida no âmbito da
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presidênca da República, por proposta
do Ministério do Interior, ouvido o Ministério da Indústria e do Comércio.
Parágrafo único. O Ministério do
Interior considerará tanto as propostas de iniciativa da SEMA como as
provenientes dos Estados, uma vez
. esgotados todos os demais recursos
para a solução do caso e exigindo
sempre a necessária fundamentação
técnica.
Art. 7.° Em casos de grave e iminente risco para vidas humanas e
para recursos econômicos, os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão adotar
medidas de emergência visando a reduzir as atividades polutdoras das indústrias, respeitada a competência exclusiva do Poder Público Federal de
determinar ou cancelar a suspensão
do funcionamento de estabelecimento
industrial, prevista no artigo 2Q do
Decreto-lei nc 1.413, de 14 de agosto
de 1975.

Art. 89 Para efeito dos artigos 39
e 4Q do Decreto-lei nc 1.413, de 14 de
agosto de 1975, são consideradas áreas
críticas de poluição as relacionadas
pelo II PND, a saber:
I - Região Metropolitana de
São Paulo;
II - Região Metropolitana do
Rio de Janeiro;
In - Região Metropolitana de
Belo Horizonte;
IV - Região Metropolitana de
Recife;
V - Região Metropolitana de
Salvador;
VI - Região Metropolitana de
Porto Alegre;
VII - Região Metropolitana de
Curitiba;
VIII - Região de Cubatão;
IX - Região de Volta Redonda;
X - Bacia Hidrográfica do Médio e Baixo Tietê;
XI - Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul;
XII - Bacia Hidrográfica do Rio
Jacuí e estuário do Guaiba:
XIII - Bacias Hidrográficas de Pernambuco.
Art. 99 Caberá à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, através da CNPU, propor a fixação, no prazo de seis meses, das díre-

trizes básicas d~ zoneamento industrial a serem observadas nas áreas
críticas, relacionadas no artigo
8Q
deste decreto e nas que vierem a ser
Incluídas nessa categoria.
Art. 10 Os Ministros da Indústria
e do Comércio, do Interior e Chefe
da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República proporão, no
prazo de sessenta dias, o elenco das
atividades consideradas de alto interesse do desenvolvimento e da segurança nacional, visando ao cumprimento do disposto nos artigos 19 e 29
do Decreto-lei nc 1.413, de 14 de
agosto de 1975.
Art. 11. No prazo de noventa. dias,
o Ministro Chefe da secretaria de
Planejamento da- Presidência da República e o Ministro da Fazenda proporão esquemas especiais de financiamento destinados a prevenir e evitar
os efeitos da poluição provocada por
estabelecimentos industriais, de acordo com os critérios a serem estabelecidos conjuntamente COm a SEMA e
o Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 12 A secretaria de Tecnologia Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, em articulação
com a SEMA, do Ministério do Interior, com o suporte do IBGE providenciará o cadastro de estabelecimentos industriais, em função de suas
características prejudiciais ao meleambiente e dos equtpamenots antípoluldorea de que disponham.
Art. 13 O Ministério da Indústria
e do Comércio, através da secretaria
de Tecnologia Industrial, estabelecerá
Programa Tecnológico de Prevenção
da Poluição Industrial com o objetivo
da prestação de serviços para atendimento à indústria.
Art. 14 Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis veucsc
Maurício Rangel Reis

60

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

DECRETO NQ 76.390 -

DE

6

DE

OUTUBRO DE 1975

Dispôe sobre a estrutura básica da
Consultoria Geral da República e
dá outras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V da
Constituição.
DECRETA:

Art. 19 A Consultoria Geral da República, órgão diretamente subordinado ao Presidente da República, criado
pelo Decreto no 967, de 2 de janeiro
de 1903, com as alterações introduzidas pela :r:.ei no 4.463, de 7 de novembro de 1964, tem as seguintes atribuições:
I - assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, de interesse da Administração
Federal;

II - uniformizar a jurisprudência
administrativa federal, mediante a
coordenação e a supervisão dos trabalhos afetos aos órgãos do Bervíço
Jurídico da União.
Art. 29 A Consultoria Geral da República tem a seguinte estrutura básica:
1 - Gabinete do Consultor-Geral
(GC);

2 3 -

Assessoria Jurídica (AJ);
Serviço de
Administração

(SA) ;

4 - Serviço de Pessoal (8P);
5 - centro de Documentação (CD).
Art. 39 A Consultoria Geral da Re-

pública é dirigida pelo Consultor-Geral da República, nomeado, em comissão, pelo Presidente da República,
dentre bacharéis em Direito, de reconhecido saber jurídico.
Art. 49 Ao Gabinete do ConsultorGeral compete:
a) prestar imediata assistência jurídica,
administrativa f:' de representação social;
b)
exercer, cumulativamente, as
funções de órgão de planejamento e
coordenação, desempenhando atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa.

Art. 59 A Assessoria Jurídica, diretamente subordinada ao ConsultorGeral, compete assessorar o Consultor-Geral em assuntos de natureza.
jurídica especializada.
Art. 69 Ao Serviço de Administra....
ção compete exercer as atividades de
expediente, material, finanças, trans...
portes e serviços gerais.
Art. 79 Ao Serviço de Pessoal, órgão setorial do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal ....
(SIPEC), subordinado diretamente ao
Consultor-Geral e vinculado tecnicamente ao Departamento Admtrustratívo do Serviço Público (DAsP), compete as atividades de gestão, execução,
supervisão, orientação, controle e pesquisa de assuntos concernentes à Administração de Pessoal.
Art. 89 Ao centro de Documentação compete desempenhar as atividades de controle de documentação, armazenamento de informações jurídicoadministrativas, publicação dos pareceres da Consultoria Geral e serviços
de biblioteca.
Art. 9Q O Gabinete será dirigido
por Chefe, os Serviços e o Centro de
Documentação por Diretores, cujos
cargos serão providos na forma da
legislação pertinente.
Art. 10. A organização, competência e funcionamento dos órgãos integrantes da estrutura básica de que
trata este Decreto serão deflníuos em
Regimento aprovado pelo 'ConsultorGeral da República, na forma da legislação vigente.
Art. 11. Ficam mantidas as disposições aprovadas pelo Decreto número
58.693, de 22 de junho de 1966, com
as alterações constantes dos Decretos números 59.148, de 26 de agosto
de 1966 e 74.150, de 6 de junho de
1974, no que não colidirem COm as
normas do presente decreto.
Art. 12. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de outubro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

João Paulo dos Reis Venoso
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(' DECRETO N.' 76.391 OUTUBRO DE

DE

1975

6

DE

Modifica a redação do item V aditado
pelo Decreto n.v 68.762, de lô de junho de 1971 e acrescenta o item VI
do artigo 10 do Decrete n- 61.113,
de 26 de agosto de 1970.

O Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, ítem ITI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O item V do artigo 19 do
Decreto n9 67.113, de 26 de agosto de
1970, acrescido pelo Decreto nv 68.762,
de 16 de junho de 1971, passa a vtgorar com a seguinte redação:
"Art. 19
.
V - Na área do .'\1inistério do
Trabalho, a elaboração tJ execução
de programas que vtsem ,,'I. preparar mao-de-obra, promover o emprego e regular as relações do trabalho na região da Amazônia Legal. "
Art. 29 O artigo 19 do Decreto nc
67.113, de 26 de agosto de 1970, fica
acrescido do seguinte item:
"Art. 19
~
.
VI - Na área do Ministério da
Previdência e Assistência Social,
a elaboração ·e execução de programas que visem ao amparo médico-hospitalar e à assistência
previdenciária aos trabalhadores e
respectivas familias na região da
Amazônia Legal."
Art. 3.° Este Decreto entra
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N9 76.392 OUTUBRO DE 1975

DE

6

DE

Declara de utilidade públZca. para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento - D. N. O. S., - área de terreno situada no Mtmicrpío de totrama, no Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81. item lI!, da Constituição,

61

e nos termos do Decreto-lei no 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de
1956,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, Autarquia vinculada
ao Ministério do Interior, uma área
de terreno titulada a -íiversos particulares, com aproximadamente
.
14.000.000 m2 (quatorze milhões de
metros quadrados), com benfeitorias,
situada no Munic1pio de Ibírama, no
Estado de Santa Catarina, necessária
à construção da Barragem Norte e
obras complementares, -inclusive áreas
para explorações de jazidas de materiais, e faixa para implantação de
nova estrada de contorno. A bacia hrdráulica, destinada à contenção de
cheias, terá o seu perímetro limitado
pela curva de nível de valor 306.50m
(trezentos e seis metros e cinquenta
centímetros), <cota arbitrária), podendo variar. em cada caso particular,
com formato irregular. relativa à planta nc 1.478 - 11~ DRS. constante do
rubricada pelo Secretário Geral do
processo n- 12.0S0-MI-75, devidamente
Ministério do Interior.
Art. 29 Excetuam-se desta declaração de utilidade pública. as áreas existentes na região, que constituem Reservas Indígenas.
Art. 39 A desapropriação, a que se
refere o presente Decreto, é considerada de urgência, para os efeitos do
artigo 15, do Decreto-lei no 3.365, de
21 de junho de 1941. modificado pela
Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 O Departamento Nacional
de Obras de Saneamento fica autorizado, com os seus próprios recursos, a
promover e executar, amigável e judicialmente, a presente desapropriação.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Maurício Rangel Reis
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DECRETO N.o 76.393
DE 7 DE
OUTUBRO DE 1975
Renova por 10 (dez) anos :lo concessão
outorgada à Rádio CultUT-Z de Cuiabá Ltda. para executar 8t!rviço de
radiodifusão sonora em onda tropical. na Cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.

O Presidente da República.
usando da atribuição que 111e confere
o artigo 81, item lU, combinado com
o artigo 8.°, item XV. letr i "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei n.O 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n.O 04-73,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da .L<,: número
4.117, de 27 de agosto de 1Qi)2, e artigo 2.° do Decreto n.s 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 1.0 de maio de 1973,
a concessão outorgada pelo Decreto
n° 41.785, de 8 de julho de 1957, publicado no Diário Oficial da União de
26 de setembro de 1959, à Rádio Cultura de Cuiabá Ltda., para executar
na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato
Grosso, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical.
§ 1.0 A execução do servíeo de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n,s 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecom:.lnicaçóes fixará, através de
portaria, as característícas técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo à adaptação das que forem estabeiecídas ,
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publíc-cção. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N." 76.394 - DE 7 DE
OUTUBRO DE 1975
Autoriza o registro, em nome 'ia União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da oonstítuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.O 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizado o registro,
em nome da União Federal, do imóvel
constituido
por terreno e benfeitorias, do Estabelecimento Reg.ona: de
Subsistência da 3." Região Militar, à
Rua Sete de Setembro, sem número,
no Munícipío de Porto AI~gr'" Estado
do Rio Grande do Sul, ocupado nos
últimos vinte anos, sem ..r -terrupção
nem oposição pelo Mímstério do ExérCito, que assim se descreve ::: confronta: faz frente para a RUd Sete de
Setembro, com 43,46m; fundos para
a Rua Siqueira Campos com 75,06m;
pela direita, confronta na Rua General Portínho, com 81,Mm: pela
esquerda, em alinhamento perpendicular à Rua Sete de Setembro,
com 37,70m, e em alinhamento paralelo a essa mesma rua. con. 32.00m,
confronta com Próprio Nacional sob
jurisdição do Ministério rio Exército;
a seguir, ainda do lado esquerdo com
alinhamento perpendicular à. Rua Siqueira Campos, com 44,73m. confronta com propriedade do Governo do
Estado do Rio Grande do SUl techana<. um poligono de forma irregular,
contendo a superfície de 4. 961,55m2,
de acordo com a planta e os íocumentos que acompanham a <!:xposição de
Motivos n.O 162, de 22 1e agosto de
1975, do Ministério do Exér·;:t..
Art. 2° O imóvel referido no artigo 1.0 pertence à círcunscr Cão judiciária do 1.0 Ofício do Regístro Geral
de Imóveis na Ciaade de Porto Alegre
- Rio Grande do Sul.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em eontrár!o ,
Brasília, 7 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
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DECRETO N.O 76.395 - DE 7 DE
OUTUBRO DE llJ75

tatutos, cujas disposições não poderão
servir de base a qualquer reclamaÇão.

Concede à "Empresa de Transporte
Aéreo del peru - AEROPERU" autorização para funcional no Brasil.

UI - A empresa não poderá realizar no Brasil quaisquer dos seus
objetivos, ainda mesmo constante dos
seus Estatutos, quando esses objetivos
sejam privativos de empresas nacionais e vedados às estrangeiras, fendo
que só poderá exercer os que dependam de prévia permissão governamental, depois de obtê-la e sob as condições em que for concedida.

o Presidente da República,
usando das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constituição. tendo em vista o Decreto n,s
35.514, de 18 de maio de 1954,
DECRETA:
Art. 1.0 E' concedida à "Empresa
de Transporte Aéreo deI Peru
AEROPERU", empresa estatal, com
sede em Lima, Peru, autorização para funcionar no Brasil, com os Estatutos que apresentou e, com o capital dest.nado às suas operações no
Brasil estimado em Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros), obrigada a mesma empresa a cumprir integralmente as Ieds
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2.° A este Decreto, em sua publicação, acompanham os Estatutos e
demais atos mencionados no artígo
2.°, do Decreto n.O 35.514, de 18 de
maio de 1954.
Art. 3.° Fica entendido que o exercicio efetivo de qualquer atividade da
"Empresa de Transporte Aéreo de;
Peru - AEROPERU" no Brasil, relacionada com os serviços de transporte aéreo, ficará sujeito li Iegislação brasileira que lhe for aplicada.
Art. 4.° Ficam ainda estabelecidas
as seguintes cláusulas:
I - A "Empresa de Transporte Aéreo del Perú - AEROPERU" é obrigada a manter, permanentemente, um
Representante Gerai, no Brasil, com
plenos e ilimitados poderes. para tratar e, definitivamente, resolver
as
questões que se suscitarem, quer com
o governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação Inícíaí pela empresa
II - Todos os atos que a empresa
praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às leis e regulamentos e
à jurisdlção dos trtbunaís j udíclários
ou administrativos brasileiros, sem
que, em tempo algum possa a referiaa empresa invocar qualquer exceção
ou ímunídades fundadas em seus Es-

IV - Qualquer alteração que a empresa venha a fazer nos respectivos
Estatutos fica dependendo de autorização do governo brasileiro para efeito de funcionamento no Brasil.
V - Ser-lhe-á cassada a autorização para funcionamento no Brasil se
infringir as cláusulas anteriores ou
se a juizo do governo brasileiro, a
empresa exercer atívídade contrária
ao interesse público, tnctusrve pela
prática de infrações das tarifas de
transportes aprovadas ou autorizadas
pela autoridade brasileira competente.
VI - A presente autorízação é dada sem prejuízo de achar-se a empresa sujeita às disposições legais vigentes, especialmente às referentes
às sociedades comerciais.

VII - A infração de qualquer das
cláusulas, para a qual não exista cominação especial, será punida com a
multa de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (uez mil cruzeiros) sendo que, em caso de reincidência, poderá ser cassada a autorização concedida.
Art. 5.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

ERNESTO GEISEL
J.

Araripe Macedo

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
10-10-75.
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DECRETO N." 76.396 OUTUBRO DE 1975

DE

7

DE

Declara de utüidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
da Centrais Elétricas ae Santa Catarina S.A. - CELESC.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, inciso lU ·ia Constituição, e tendo em vista o disposto no ar ~
tcgo 151, letra "c" do Côdígo de
águas, regulamentado pelo Decreto

n.? 35.651, de 16 de julho de 1954. e

de acordo com o que consta do preces50

~

702.066-75,

DECRETA:

Art. 1,° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
15,00 (quinze) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmíssão
.a ser estabelecida entre as subestações
de Joinville, São Francisco do Sul e
Enseada, nos Municípios de -Ioínvílle
e de São Francisco do SUL, Estado de
Santa Catarina, cujo projeto e planta
de situação foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica no Processo Ml\AE 702.066,
<1~

1975.

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Santa Catarina S.A. CELESC a promover a constituição
de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigen te, onde tal se fizer ne~
cessáno, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1.0.

Art. 3.° Fica reconhecida :1 conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Oentrals Elétricas de Santa Catarina
S. A. - CELESC para o fim indicado,
a qual compreende o direito atribuído
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencíonaca linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxnccres, bem
como suas possívies alterações ou reconstruções, sendo - lhe assegurado,
ainda. o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.

§1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus Ilmltarâo
o uso e gozo das mesmas ~1O que for
compatível com a existência da serVidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem 'JU causem danos, incluídos entre eles os de
erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. - CELESC poderá
promover, em Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente,
utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Ieí n.s 3.365, de 21
de junho de 1941, com as modificações Introduzidas pela Lei n.v 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeald Ueki

DECRETO N.O 76.397

~- DE

7

DE

OUTUBRO DE 1975

Declara de utilidade pública, para
tins de desapropriação total
ou
parcial. ou de instituição de semidão de passagem. imcaeis constituídos de terras e benfeitorias, situados nos Município~ de Curitiba.
São José dos Pinhais, Morretee e
Paranaguá, no Estado õo Paraná.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto
no artigo 24 da Lei n. <> 2.004, de 3
de outubro de 1953, e de COnformidade com o que dispõe o Decreto-lei
TI.O 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as alterações constantes da Lei
TI.o 2.786, de 21 de maio de 1956, e
atendendo a necessidade que tem a
Petróleo
Brasileiro
S.
A.
PETROBRAs de construir um 011;'()duto ligando a Refinar-a de Araucária, ora em construção, ao Porto
de Paranaguá,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial, ou de ínstí-
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tulçâo de servidão de passagem, em
favor da Petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRAS, os ímoveís constituídos de terras e benfettorlas de propriedade
particular
excIuidos
os bens de domínlo público
localizados na faixa destinada à
construção da linha-tronco, estradas
de acesso e obras complementares
necessárias ao oleoduto Araucáriaparanaguà, assinalada
na
planta
constante do Processo ~ME número
606.255-75.

Parágrafo único - A faixa a que
se refere este Decreto assim se descreve; uma faixa de 20,00 (vinte)
metros de largura
e, aproximadamente, 92 (noventa e dois \ quilômetros de extensão, através dos Mumcípíos de Curitiba, São José dos Pinhais. Morretes e Paranagua, no Estado do Paraná; esta faixa tem mício no ponto de coordenadas U.T.M.
E-665.740,08 e N-7.168.527.22 do Município de Curitiba e se desenvolve
até cruzar a BR-1l6 no Km 15,3; segue no mesmo município ate atingir o Rio Iguaçu, divisa muntcípal
de Curtiba e São José dos Pinhais;
dai, segue neste munícrpio até atingir a BR-376 no Km 20 da mesma
e continua até atingir a divisa municipal de São José dos Pinhais com
Mcrretes, no Rio Arraial, já na zona
de transição do Planalto com a Serra
do Mar; segue, então, pelo Município
de Morretes, cruzando a BR-277 no
Km 51,4 da mesma, desce a Serra
do Mar até atingir a região de Mundo Novo do Anhaíá, seguindo ainda
neste munícípíc até cruzar a antiga
BR-I01 e uma variante desta ostrada para então atravessar o Rio Jacareí, divisa municipal de Morretes
com Paranaguá, e já nea'e município
atíngrr o ponto de
coordenadas
U.T.M. E-744.500,00 e N-7.175.800.00,
terminando aí o trecho terrestrs, e
iniciando o trecho submarino até o
ponto de coordenadas U. T. M. E747.650,00 e N-7.176.800,OO, no Terminal de Inflamáveis, já existente,
onde acaba,
Art. 2.° A Petróleo Brasl-elro S. A.
- PETROBRAS fica autorizada a
promover e executar, com recursos
próprios, amigável ou [ud .. cialmente,
as desapropriações e instituição de
servidões de passagem a que se refere o artigo 1.0 deste Decreto.
Art. 3.° A expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este De-r-eto. poderá,
inclusive, alegar a urgência da me-

prévta imissão
na posse, nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n.v 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1!J75;
154.° da Independência e 87." da
República.

dída para efeito da

ERNESTO

GEISEL

.Shíçeatci Ueki

DECRETO NQ 76.398 - DE 7
OUTUBRO DE 1975

DE

Concede à CIMINAS - Cimento Nacional de Minas S.A. o direi.to ele
lavrar argila no Município dg Pedro Leopckio, Estado de Minxs Gerais.

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constítutção
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nv 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nc 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1Q Fica outorgada à CIMINAS
- Cimento Nacional de Minas S.A.
renos de sua propriedade. no lugar
denominado Pires, Distrito de Vargem Alegre, Municipio de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, numa
área de quarenta e seis hectares, oitenta e oito ares e doze eentlares
(46,8812ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
trezentos e cinqüenta metros í350m),
no rumo verdadeiro de oitenta c quatro graus e treze minutos noroeste
(84QI3'NW), da confluência do Ribeirão Palmital com o Ribeirão ia Mata
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quarenta e oito metros
(48m) , oeste (W); cinqüenta metros
(50m), norte (N); quarenta e oito
metros (48m), oeste (W); cinqüenta
e um metros (51m), norte (N); quarenta e quatro metros (44m), oeste
(W); cinquenta e três metros 153m).
norte (N); quarenta e nove metros
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(49m). oeste (W); cento e seis metros (106m), norte (N); cento e Se-

tenta e três metros (173m), oeste
(w); trinta e três metros (33m), sul
(8); cento e quarenta e três metros
(l43m) , oeste (W); quarenta metros
(40m),

sul

(8);

duzentos

metros

(200m), oeste (w); trezentos c quarenta e um metros (341m), sul (8);
vinte e quatro metros (24m), oeste
(W); cento e quarenta e nove metros (l49m). sul (8); cinqüenta metros (50m), oeste (W); cento e de-

zessete metros (117m), sul (8); cinqüenta metros (50m), oeste (W); cento e sessenta e quatro metros (1!.i4m) ,
sul (8); oitenta e três metros (33m),
leste (E); trinta e três metros (33m;'.
norte (N); setenta e três metros
(73m) , leste

(E);

quarenta

metros

(40m). norte (N); cento e cinqüenta
metros (l50m), leste (E); vinte e
três metros (23m), sul (8); cento e
setenta e seis metros (176m), leste
(E); quarenta e nove metros (49m),
norte (N); cinqüenta metros (50m),
leste (E); quarenta e nove metros
(49m) , norte (N); quarenta e nove
metros (49m), leste (E); quarenta e
oito metros (48m), norte (N); quarenta e nove metros (49m), leste (E);
cinqüenta metros (50m), norte (1,n;
quarenta e nove metros (49m), leste
(E) ;
cinqüenta e
dois metros
(52m), norte (N); quarenta e nove
metros (49m), leste (E); quarenta e
nove metros (49m) , norte (N); emqüenta metros (50m), leste (E); cinqüenta e cinco metros (55m), norte
(N); cinqüenta e três metros {ti3m) ,
leste (E); cinqüenta e sete metros
(57m), norte (N); quarenta e oito
metros (48m), leste (E); setenta e
concessão para lavrar argila <em tertrês metros (73m), norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); cinqüenta e dois metros (52m), norte
(N) .

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965 da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;

b) o concessionário fica Obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimente
do disposto no Decreto-lei nc 1.033,
de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que ce lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão .de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro 10s Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2Ç1 As propriedades víalnhas
estão sujeitas às servidões de ,5')10 e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM 817.465-70).

Brasília, 7 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 87Ç1 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 76.399 - DE 7
OUTUBRO DE 1975

DE

Concede à CALFIBRA S.A. - Mineração Indústria e Comércio o direito de lavrar calcário no MunicíR
pio de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei nv 227, de 28 de fevereiro -íe J967
(Código de Mineração), alterado p010
Decreto-lei nc 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à Calübra
8. A. - Mineração Indústria e Ocmércio concessão para lavrar calcário, em terrenos de propriedade de
Pedro José da Luz, Abílio Rodrigues
de Faria, Teodoro dos Santos, herdeiros de Manoel Gonçalves da Conceição e outros, no lugar denominado
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Caçador, Distrito de rtetaccca, Muni...
cípio de Ponta Grossa, Estado do Paraná, numa área de duzentos e noventa e três hectares e setenta e cinco ares (293,75ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a cento e setenta e cinco 111etros (175m), no rumo verdadeiro de
sessenta e um graus e quinze minutos
noroeste (61915'NW), do marco existente no entroncamento da estrada
cerne-Ponta Grossa com a que desse
ponto- vai ao Bairro dos Ingleses, e os
lados a partir desse vértice. os segutntes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros
(250m), sul (8); duzentos e cinqüenta
metros (250m), oeste (W); duzentos
e cinqüenta metros (250m), sul (5);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (250m), sul (8); duzentos e cinqüenta metros (250m), oeste (W) ;
quinhentos metros (500m). sul (8) ;
duzentos e cinquenta metros (250
ID),
oeste (W); duzentos e cinquenta metros (250 mr. sul (8);
duzentos e cínquenta metros (250m).
oeste (W) ; duzentos e cínquenta
metros (250 mj, sul (S,; duzentos e cinqüenta metros (250 m),
oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (250m), sul (8); duzentos {~ cinqüenta metros (250m). oeste (W) ;
duzentos e cínquenta mesroe (250m),
norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m), oeste (W); quinhentos
metros (500m), norte (N); duzentos
e cinqüenta metros (250m), leste (E\;
duzentos e cinqüenta metros (250m),
norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m), leste (E); duzentos e
cinqüenta metros (250m), norte (N);
duzentos e cinqüenta metros (250ml,
leste (E); duzentos e cinqüenta metros (250m). norte (N); duzentos e
cinqüenta metros (250m), leste (E).
quinhentos metros (500m), norte (N);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
leste (E); duzentos e cinqüenta rr-ctros (250m), norte (N); duzentos e
cinqüenta metros (250m), leste tE);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m), leste (E); duzentos e
cinqüenta metros (250m), norte (N);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
leste (E); quinhentos metros (SOlim).
norte (N); duzentos e cínqüenta. filetros (250m). leste (E); duzentos e
cinqüenta metros (250m), norte CN);
quinhentos metros (500m), lesteCE);
duzentos e cinqüenta metros (250m).
suleS); duzentos e cinqüenta metros
(250m), leste (E); quinhentos metros

(50Gm). sul (8); duzentos e cinqüenta
metros (250m), oeste (W); duzentos
e cinqüenta metros (250m). sul (8);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (250m). sul (S); duzentos e cinqüenta metros (250m), oeste (W); cuzen tos e cinqüenta metros (250m), sul
(8); duzentos e cinqüenta metros
(250m), oeste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido O
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às es
tipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário Jlcaiobrtgedo a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei nc 1. 038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lh;~
incumbem, a concessão será declarada.
caduca ou nula, na forma dos arblgoa
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por tr .
tulo este Decreto que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.
Art. 29 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na Jorma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 31) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM-002. 751-60).

Brasília, 7 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
E~NESTO_

GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N.'" 76.400

DE

7

IlE

OUTUBR@ DE 1975

Renova par 10 (dez) anos a coacessão outorgada à Rádio Düusora de
Goiânia Ltâa.., para que P. Fundação Padre Pelágio passe a executar na Cidade de Goiá7,it.t. Estado
de GOiás, serviço de radiodifusão
soao-c em onda média de árnbito
regional.
o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 6.° da Lei n.v 5.785, de 23 de
junho de 1972, e tendo em vista o

que consta do Processo MO número
20.453-73,
DECRETA:

Art. 1.<> Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n.s 4.117.
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.'"
do Decreto n.s 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1.0 de novembro de 1973,

a concessão outorgada pelo Decreto
n.v 817, de 2 de abril :1e 1962, publicado no Diário Oficial da União de
25 subseqüente, à Rádio Difuscra de
Goiânia Ltda., para que a Fundação Padre Pelágío passe a executar
na Cidade de Goiânia, Estado de
Goiás, sem direito de exclusividade,
serviço de radíodif'usâo sonora em
onda média de âmbito regional.

A execução do serviço de
radiodifusâo, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-a de
conformidade com o Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subscqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas
pelo Decreto n." 71.S25, ele S de fevereiro de 1973, ás quais a emissora
aderiu, mediante termo.
§ 1.°

§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará através de
portaria as caracterísbícas técnicas
segundo as quais devera fiel" executado
serviço objeto desta renovação,
bem c0Y!1-0, se necessário, o prazo para
adaptação às caracteristicas estabelecidas.

°

Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dieposiçôes em contrário.
Brasília, 7 de outubro de 1975;
"' :-;1.0 da Independência e 87:' d~
rccpúblíca..

ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Olil'cinT.

DECRETO

NQ 76.401 DE 8 DE
OUTUBRO DE 1975

Altera dispositivos do Regulamento
para o Tráfego Marítimo, aprovado
pelo Decreto n9 5.798, de 11 de junho de 1940, e alterado pelos Decretos nQs 50.114, de 26 de janeiro
de 1961, 50.330, de 10 de março de
1961, 2.080, de 17 de jaheiro de 1963,
52. lOS-A, de 11 de junho de 1963,
53.314, de 16 de dezembro de 1963,
60.313, de 7 de março de 1967, ••
62.179, de 25 de janeiro de 1968, .•
64.015, de 22 de janeiro de 1969, ..
64.548, de 20 de maio de 1969, •.
73.176, de 20 de novembro de 1973,
e 74.105, de 24 de maio de 1974.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere ° artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Os artigos 180, 181, 190 e o
"caput" do artigo 196 do Regulamento
para o Tráfego Maritimo passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. ISO a)

................•••

..•... , •...••..•••.••••••.••

b) de grande cabotagem - entre portos brasileiros e entre estes
e portos da Argentina, do Uruguai, das Guianas, das Antilhas e
da Costa Leste da América centraI, excluídos os portos de Porto
Ríco e Ilhas Virgens.
c) de pequena cabotagem - entre portos brasileiros, não se aras,
tando as embarcações mais de 20
milhas da costa e fazendo escala
em portos cuja dístâncía não exceda de 250 milhas. Considera-se
também pequena cabotagem a navegação realizada com fins comerCla1S entre a costa brasaleíra e as
ilhas oceânicas, os terminais e as
plataformas existentes na platafonna submarina.
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••••..••.•••.••••••••••••.••

interior I - fluvial e lacustre - a realizada ao longo dos canais, rios,
lagoas, enseadas, baias e angras
em território brasileiro, podendo
estender-se aos portos fluviais e
lacustres dos países vizinhos quando estes portos integrarem hídroVIas interiores comuns,
II - de travessia - a realizada quer nas águas fluviais e lacustres, quer nas interiores marítimas:
1 - transversalmente ao cursa
dos rios e canais;
2 - ligando dois pontos das
Inargens em lagos, lagoas, baias,
angras e enseadas;
3 - entre ilhas e margens de
rios, de lagos, de lagoas, de baias,
de angras e de enseadas;
numa extensão inferior a 20 km,
como transporte sobre água entre
portos ou localidades próximas ou
interligação de rodovias ou ferrovias, em território brasileiro ou
entre este e o dos países Iímítrofes.
III - de porto - a realizada
dentro da área portuária nos portos, baías, enseadas, angras, canais, rios e lagoas em atendimento
às atividades específicas do porto
e em trechos nunca excedentes
aos limtes dos portos marítimos e
interiores.
Parágrafo único. A navegação
marítima entre os portos do litoral brasileiro e os da Argentina,
do Uruguai e das Guíanas, não
excedendo 400 milhas a distância
navegada, fica equiparada à navegação da letra C)
Art. 181. Os limites dos portos marítimos _e interiores para
os efeitos do referido no item III
da letra e) do artigo anterior. serao estabelecidos pelas Capltamae
e submetidos à aprovação da DIretoria de Portos e Costas
Art. 190. A classinoacão das
embarcações obedecerá as instruções seguintes:
Classe - Navegação
A - de longo curso
B - de grande cabotagem
C - de pequena cabotagem
e)

D ..,..- de alto mar
E - interior fluvial e lacustre
F - interior de travessia; e
G interior de porto,
Divisão - Propulsão.
1 - a vapor
2 - a motor
3-avela
4 - sem propulsão própria
5 6-

a remos

a turbina de combustão in-

terna

7 - nuclear
Subdivisão - Aplicação
a) transporte de passageiros e
de carga
b) transporte de passageiros
C) transporte de carga
geral,
carga seca ou frigorificada
d) transporte de granéis sóltdcs
e) transporte de granéis líquidos
f) transporte de granéis sólidos
e líquidos
g) como rebocador
e socorro
marítimo
h) em serviço portuário
(dragas, lameiros, cábreas, guindastes, barcas d'água, etc.)
i) no pequeno comércio
j) no esporte e recreio
Z) no serviço de repartições públicas federais, estaduais e municipais
m) na pesca
n) no serviço de praticagem
O) na pesquisa cientifica, exploração, prospecção ou comissão de
estudos.
Art. 196. Serão revistas periodicamente pelas Capitanias e repartições subordinadas as classificaçoes das embarcações inseri tas
na sua jurisdição.
Art. 2. 0 Ficam acrescentados aos
artigos 182 e 187, do Regulamento
para o Tráfego Marítimo. parágrafos
únicos, com a seguinte rectaçuo:
"Art. 182 - .................•

Parágrafo único. As embarcações estrangeiras só poderão realizar atividades pesqueiras nas
águas sob jurisdição brasileira.
quando autorizadas pelo Governo
Federal.
Art. 187 .
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Parágrafo

único.

Incluem-se

neste artigo os veículos que se
movem sobre colchão de ar e os
anfíbios, quando se deslocando sobre a água."
Art. 39 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 8 de outubro de 1975;
1549 da Independência
República.
ERNESTO

879

e

DECRETO NQ 76.402

DE

8

ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen

da

DECRETO N9 76.403 OUTUBRO DE 1975

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Antônio Francisco Azeredo
Silveira
Dyrceu AraMo Nogueira

Art. 3\1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1971j;
154\1 da Independência e 879 da
República.

da

DE

OUTUBRo DE 1975

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação dos imóveis que menciona, situados no Município de Belém, Estado do Pará.

o Presidente da República,

usando da atribuição. que lhe confere
o artigo 81,. item TI!, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil,
DECRETA;

Art. 1\1 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, nos termos do Decreto
Legislativo Estadual nc 11, de 30 de
junho de 1972 e do Decreto Executivo
Estadual nc 8.146, de 18 de outubro
de 1972, o Estado do Pará quer fazer
à União Federal, de dois terrenos e
prédios neles construidos, situados na
Rua João Diogo nvs 278 e 288, no Munícípío de Belém, naquele Estado, com
as áreas respectivamente de 801,60m2
(oitocentos e um metros quadrados e
sessenta decímetros quadrados) e ....
697,68m2 (seiscentos e noventa e sete
metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados), de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o no 0286-092, de 1975.
Art. 2\1 Os imóveis a que se refere
o artigo 1.0 se destinam à construção
da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará.

DE

8

DE

Cria o Sistema Nacional de Emprego
(SIN E) e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica Instituído o Sistema
Nacional de Emprego (SINE) sob a
coordenação e supervisão do Ministério do Trabalho, através da secretaria
de Emprego e Salário.
Art. 2\1 Integram o SINE: a Secretaria de Emprego e Salário, os serviços e agências federais de emprego,
os sistemas regionais de emprego e as
agências, núcleos, postos ou balcões de
emprego, públicos ou particulares, em
todo o território nacional.
§ 19
A Secretaria de Emprego e
Salário funcionará como órgão Central e os serviços e agências federais
de emprego como órgãos Setoriais do
SINE.
§ 29 O Ministério do Trabalho baixará instruções para o registro, o funcionamento e a articulação dos órgãos integrantes do Sistema.
Art. 3\1
Constituem objetivos do

SINE:

I - Organizar um sistema de infor..
mações e pesquisas sobre o mercado
de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da política de emprego,
a nível local, regional e nacional.
U - Implantar serviços e agências
de colocação, em todo o País, necessários à organização do mercado de
trabalho.
lU - Identificar o trabalhador, por
meio da carteira de Trabalho e Pre-
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vidência Social, como participante da
comunida-de brasileira de trabalho.
IV ~ Propiciar informação c orientação ao trabalhador quanto à escolha de seu emprego.
V - Prestar informações ao mercada consumidor de mão-de-obra 50·
bre a disponibilidade de recursos humanos.
VI - Fornecer. subsidias ao sistema
educacional e ao sistema de formação
de mão-de-obra para a elaboração de
suas programações.
VII - Estabelecer condições para
a adequação entre a demanda
do
mercado de trabalho e a força de
trabalho, em todos os níveis de capacitação.
Art. 49 Na organização e progressiva implantação do SINE terão prioridade:
a) as alternativas mais favoráveis
à absorção da força de trabalho disponível ou potencial, especialmente para
o caso de projetos prioritários de desenvolvimento;
b) o desenvolvimento de experiências que favoreçam a utilização intensiva da força de trabalho potencial.
Art. 59 Compete ao Ministério do
Trabalho definir as prioridades das
áreas a serem gradativamente abrangidas pelo SINE, estabelecer os programas necessários à sua Implantação
e as normas administrativas e técnicas para seu funcionamento.
Art. 69 Para a organização, implantação e manutenção do SINE, o
Ministério do Trabalho poderá dispor
de recursos ordinários e vinculados,
programados em seu orçamento anual,
além de recursos de outras fontes.
Art. 7.° O Ministério do Trabalho
dará apoio técnico. financeiro c administrativo à implantação e funcionamento do SINE, inclusive através de
auxílios e subvenções.
Art. 89 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis

venoso

DECRETO N9 76.404 -

DE 8 DE

OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre apoio a programas de
entidades sindicais e dá outras providências.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
Considerando a importância dos
sindicatos como órgãos de colaboração com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social;
Considerando o interesse do Governo
na política de valorizar a participação
das entidades sindicais no esforço
para a promoção social do trabalhador;
Considerando a valiosa contribuição
que poderão prestar as entidades sindicais na realização de programas de
natureza cultural. desportiva, educacional, assistencial, de lazer e de recreação;
Considerando que, para impulsionar
a execução de tais programas. além
do fortalecimento da estruturaadministrativa das entidades sindicais, serão necessários recursos técnicos e flnanceiros:
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Ministério do Trabalho autorizado a promover. diretamente ou através de convênios, com
entidades sindicais, a execução de
programas culturais, desportivos, educacionais, assistenciais, de lazer, de
recreação e outros que visem ao bemestar e à promoção social do trabalhador, de sua família. e ao fortalecimento administrativo das entidades
sindicais.
Art. 2Q Para o atendimento desses
objetivos o Ministério do Trabalho poderá dispor de recursos ordinários e
vinculados programados em seu orçamento anual, além de recursos de outras fontes.
Art. 3.° O desenvolvimento dos
programas previstos neste Decreto poderá ser feito através de apoio técnico, administrativo e financeiro, inclusive sob a forma de auxílios e subvenções.
Art. 4Q O Ministro do Trabalho
baixará as instruções complementares
que se fizerem necessárias ao cumprimento do presente Decreto.
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Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO N." 76.405 OUTUBRO DE 1975

DE 9 DE

Eleva as alíquotas do Imposto único
sobre Lubriftcamiee e Comoustioeis
Líquidos e Gasosos.
O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe eo~fe~e
o artigo 81, item lII, da Constituíção e de acordo com o § 3." do artigÓ L" do Decreto-lei n .... 61, de ~1
de novembro de 1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei n.v 1.195, de 9
de dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. L" Ficam elevadas «e 40%
(quarenta por cento) as alíquotas a
que se refere o artigo 1." "caput", do
Decreto-lei n.v 61, de 21 ae novembro
de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei n." 1.340, de 22 de agosto
de 1974.
Art. 2." Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de outubro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henninq
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo era
Silveira
Mário Henrique Símoneeti
Dyrceu Araujo Nogueira
Alysson PaulinelU
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Ma('l'wdo
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis
Euclides Quandt de Otíoetra
Hugo de Andrade Abreu
Gotberu do Couto e Silva
JOão Baptista de ouxevc
Figueiredo
Antonio Jorge Correa
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO

N9 76.406, DE 9 DE
OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre a importação, arrendaaumento mercantil, locação ou aquisição no mercado interno de produtos de origem externa, por órgãOS
e entidades da administração federal direta e indireta e fundações
supervisionadas.
O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art.

19 Durante o exercício de
a importação, arrendamento
mercantil, locação ou aquisição no
mercado interno de bens de origem
externa, por parte dos órgãos e entidades da administração federal direta
e indireta e fundações supervlalonadas, somente poderão ser realizados
dentro de limites globais de valor
aprovados pelo Presidente da Repú.
blica.
§ 19 Os limites a que se refere este
artigo serão fixados por Mínísténo e
órgão da Presidência da República,
subdivididos por órgãos da adminístração direta, entidades da aumimetração indireta e fundações.
§ 29 Os limites e suas subdivisões
reíerír-se-ão:
1) no caso de importações, aos "alores relativos às entradas efetrvas
dos bens durante o ano de 1976;
2) nos demais casos, aos dispêndioscorrespondentes às operações a serem
realizadas durante o ano de 1976.
Art. 2Q Para efeito de fixação dos
limites referidos no artigo anterior, os
Ministros de Estado encaminharão ao
Presidente da República, por íntermédío da Secretaria de Planejamento,
no decorrer do mês de novembro do
corrente ano, as estimativas das necessidades globais dos órgãos, entidades e fundações sob sua jurisdição,
prestando, com relação a cada um, as
seguintes informações:
1) estimativa dos valores correspondentes ao item 1 do § 2° do artigo
anterior;
2) estimativa dos valores correspondentes ao item 2 do § 29 do artigo
anterior;
3) valor das entradas efetivas de
bens importados já ocorridas em 1975
e previstas até o final do ano;
4) valor correspondente às guias de
importação de 1975, com relação às
quais as entradas efetivas dos bens
deverão ocorrer em 1976;
1976.
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5) valor correspondente às guias de
importações de anos anteriores a
1975, com relação às quais as entradas efetivas de bens deverão ocorrer
em 1976;
6) valor dos dispêndios relativos a
operações de arrendamento mercantil, locação e aquisição no mer-cado
interno já realizados em 1975 e pre
vistos até o final do ano;
7) valor dos compromissos assumidos com relação a operações das espécies referidas no item precedente,
cujos dispêndios devam ocorrer em
1976 e/ou anos posteriores.
Parágrafo único. Em todos os casos
deste artigo, as informações deverão
ser desdobradas, indicando, separadamente:
a) matérfas-primas ;
z» equipamentos;
c) outros bens;
d) serviços.
Art. 39 Nos casos de importação,
qualquer que seja o órgão, entidade
ou fundação interessado, os pedidos
serão apresentados à Carteira de Comércio Exterior - CACEX, do Banco
do Brasil S. A., acompanhados de
manifestação aprobatória expressa do
Ministro respectivo e declaração de
que o valor se comporta no limite
estabelecido.
§ 19 A determinação estabelecida no
presente artigo aplica-se a qualquer
importação, independentemente de
sua finalidade ou origem, devendo a
aprovação e emissão da guia. de importação, pela CACEX, ser obtida,
obrigatoriamente, antes do embarque
no exterior.
§ 29 A autorização ministerial a
que se refere este artigo não dispensa
o cumprimento, junto à CACEX. à
Secretaria da Receita Federal, ou outros órgãos com atribuições de oontrole, das normas legais e regulamentareo relativas às importações em
geral.
Art. 49 Cada órgão, entidade ou
fundação organizará registro espe-ífico para as operações de que trata o
presente decreto, o qual deverá evidenciar os limites fixados para o
exercício e as características de cada
contratação e/ou dispêndio realizado
com sua utilização.
§ 1Q OS ordenadores de despesas
serão responsáveis por contratações
e/ou dispêndios da espécie que excedam o limite respectivo.
§ 2Q OS órgãos de fiscalização financeira e auditoria mencionarão expressamente, nos laudos de sua 188R

ponsabilidade, a efetivação de exame
específico dos registros de que trata
este artigo.
Art. 59 Os Ministros de Estado encaminharão, até 15 dias após o encerramento de cada trimestre civil,
ao Presidente da República, por intermédio da Secretaria de Planejamenta, relatório consolidado da evolução das operações realizadas em
sua área.
Art. 6Q O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1975;
1540 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Hennina
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azeredo
Silveira
Mário H enríque SZ'J1lllnse1t
Dyrceu Araújo NOgueira
Alysson roouneus
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
paulo ae Almeida Machado
Severo Fagundes GOmes
Shigeaki tiet«
João Paulo dos Reis veuoso
Maurício Rangel Reis
Euclides, cuanat de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira

çueueâo

da.

Fi·

Antonio Jorge correo
L·G. do Nascimento e Silva

DECRETO N." 76.407, -

DE

9

DE

OUTUBRO DE 1975

Institui normas para importação, arrendamento mercantil, locação ou
aquisição no mercado interno, por
órgãos e entidades da aâmimiatração federal direta e indireta c fundações supervisionadas, de maquinas, equipamentos e veículos, inclusive suas partes, peças e cceseórios, de origem externa; e dá outras providências

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Sem prejuízo da obrlgatorledade de observàncla dos limites
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globais de valor estabelecido nos termos do Decreto TI.O 76.406, de 9 de
outubro de 1975. os órgãos e entidades

da administração federal direta e mdireta e fundações; supervisionadas
somente poderão importar, realizar
arrendamento mercantil, locar ou adquirir no mercado Interno, máquinas,

equipamentos e veículos,
inclusive
suas partes, peças e acessórios, de
origem externa, quando não existir
similar produzido initernamente.
Parágrafo único. Tanto para efeito de importações diretas, como das
demais operações referidas neste artigo, competirá à Carteira de Comércio Exterior -

CACEX, do Banco do

Brasil S.A., informar sobre a existência de similar nacional.

Art. 2.° Mesmo inexistindo similar

nacional, a importação, arrendamento. mercantil, locação ou aquisição no
mercado interno dos bens de origem
externa discriminados no artigo anterior. dependerão de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado a que estiver subordinado ou
vinculado o órgão, entidade ou fundação interessado.
Art. 30? Em caráter excepcional, a
norma do artigo 1." poderá ser suspensa, para operações determinadas,
cabendo ao órgão, entidade ou rundação interessado justificar, pcrmenorfzadamente, a
excepcionalidade
pretendida.
Parágrafo único. A suspensão prevista neste artigo dependerá de prévia e expressa autorização, em portaria inten-ministertal. firmada pelo
Ministro a que estiver subordinado
ou vinculado o órgão. entidade ou
fundação Interessado, pelo Ministro
da Fazenda e pelo Ministro Chefe da
secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 4." Os órgãos, entidades e fundações referidos no artigo L" deverão proceder a uma reavaliação de
seus esquemas operativos, orientada
no sentido de identificar alternativas
de procedimentos que favoreçam a
utilização preferencial de bens que já
sejam, ou possam ser, produzidos internamente .
Parágrafo único. Os trabalhos a
que .se refere este artigo deverão ser
realizados em articulação com a Comissão Coordenadora dos Núcleos de

Articulação com a Indústria _ ....
CeNAI, instituida nos termos do Decrete nc 76.409, desta data.
Art. 5.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ..
Brasília, 9 de outubro de 1975:
da Independência e 87." da
República.
154."

ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio. Frota
Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
Mário H ennçue Stmonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gornes
Shiçeaki Ueki
João Paulo dos Reis venceo
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oli'Deira Figuei~
redo
Antonio Jorge Correa
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N." 76.408
OUTUBRO DE

I)E 9 DE

1975

Estabelece critérios para apreciação
de pedidos de assistência ou auxílios
especiais formulados por Estaaos.

O presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:
Art. L" A partir da data da vigên-

cia do presente Decreto, os órgãos e
entidades da admímstraçãc federal ao
concederem apoio financeiro aos Estados levarão em consideração a iniciativa destes em estabelecer normas
de contenção e controle de dispêndios
de divisas estrangeiras idênticas as
fixadas, no âmbito federal, pelos decretos n.vs 76.406 e 76.407, ambos de
9 de outubro de 1975.
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Art. 2.0 O presente DeerBU.J entrara
em vigor quinze dias após 3. data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1975;
154.0 da Independência E' 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henninç
Sylvio Frota
Antonio Francisco Azereo.-Q da
Silveira
Mario Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Noçueirz
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Façuruies GOmes
Snzgeaki Ueki
João Paulo dos Reis v euoeo
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abre/.i
Golbery do Couto e S2lvu
João Baptista de Oliveira
Figueiredo
Antonto Jorge Correa
L. G. do Nascimento e Sil1)a
DECRETO N.076.409
DE 9 DE
OUTUBRO DE 19%

Dispõe sobre a criação e cooraenoçao
de Núcieoe de Articulação com a
Lnâústría,
.

o presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 As empresas públicas e sociedades de economia mista federais,
bem como suas subsidiárias, que sejam usuárias ou adquirentes de bens
de capital organizarão, em caráter
permanente. Núcleos de Articulação
com a Indústria - NAI, com o encargo de promover, na compra de
equipamentos, a preferência pelos de
desenvolvimento e Jabrlcaçâo nacional.
Alt. 29
Cabe aos NAI, especíaimente:
I - orientar e articular as entidades a que pertencerem nas relações
com as organizações nacíonaís de ra-
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brfcação de bens de capital e com as
de ccnsultoria.;
II - manter continua e antecipadamente informados os produtores
nacionais de bens: de capital a respeito das características e quantidades dos equipamentos a serem demandados pelos programas de Invesnmentos das empresas a que pertencerem;
III - atuar no eentlôo de víabiüzaçôes nacionais de consu'tona nos
projetos de engenharia informandoas, inclusive, quanto aa possibilidades técnicas d0.5 fabricantes nacionais'
IV' fornecer subsídios para a
orlentaçâo de centros de pesquisas
nacionais, bem como para a base de
negociações visando a obtenção de
tecnologia estrangeira em condições
mais favoráveis.
Art. 3.0 As entidades de que trata
o a.rtigo 1.0 adotarão sistemática operacional que assegure
flexibilidade
às atividades mencionadas.
Art. 4. 0 Fica criada, para fins de
coordenação da atuação dos NAI, a
Comissão Coordenadora dos Núcleos
de Articulação com a Indústria
CCNA!.
Parágrafo Unico. Integrarão fi.
CCNA!.
a) um representante do Presidente do Conselho de Desenvolvimento
Industrial -, eDI, que exercerá as
funções de Presidente da Comissão:
b) um representante da Carteira
de Comércio Exterior - CACEX, do
Banco do Brasil S. A.;
c) um representante da Mecânica
Brasileira S. A. - EMBRAMEC;
d) um representante da Financiadora de Estudos e
Projetos
FINEP, a qual atuará corno Secretaria-Executiva da Comissão.
Art \t>9 A CCNAI terá as seguintes
atribuições principais:
I - coordenar a atuação dos NAI,
promovendo a compatibilização de
meeocos e critérios operacionais e de
captação e tratamento da Informação necessária, bem como sistematizando a cooperação e o intercâmbio
entre os Núcleos;
II - organizar e consolidar a informação originária das NAI, complementando-a, quando necessário,
c?~
levantamento e estudos espeCiaIS, com a finalddade de:
a) fornecer subsídios à. política e
à administração de incentivos gover-
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namentaís ao desenvolvimento da indústria de bens de capital e do cor-

respondente setor da engenharia nacional;
b) proporcionar
às organizações
vinculadas à produção de bens de
capital e à engenharia especializada
as informações Indispensáveis à ampliação das suas atdvídades e ao for-

talecimento do seu potencial tecnclógico;
IH - propor e promover medidas
visando:
a) à capacitação técnica e finan-

ceira de empresas nacionais de consultoria doe engenharia ligadas à elaboração de projetos básicos e espe-

área de negociação e obtenção de
tecno'ogía .
Art. 6.° A CeNA! poderá também
prestar assistência aos Núcleos de
Articulação com a Industría que se
venham a organizar em empresas sob
controle dir-eto ou indireto dos Estados e dos Municípios.
Art. 7. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro
de 1975;
154.0 da Independência e 84. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

cificações de bens de capital:
b)

Severo Fagundes Gomes
Mário Henrique SimonSéft
Alysson Paulinelli
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Rels Velloso
Mauricio Rangel Reis

ao desenvolvimento. à "fabrica-

ção e à aquisição de bens de capital;
IV - cooperar na formação e difusão da capacidade brasileira na

DECRETO Nl? 76.410 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

1975

Dispõe sobre o Capital do Seroiço Federal de Processamentos de Dados
(SERPRO)

o Presidente da República.
usando das atribuições que lhe conferem o artigo 81, item IIl, da Constítuição, e o artigo 59, parágrafo 29, da Lei nv 5.615, de 13 de outubro de
1970,
DECRETA'

Art. 1Q O capital do Serviço Federal de Processamento de Dados .,
(SERPRO) fica elevado para Cr$ 148.000.000,00 (cento e quarenta e oito
milhões de cruzeiros), mediante a incorporação de reservas no montante
de Cr$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de cruzeiros).
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 87Ç da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETO NQ 76.411 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

1975

Dispõe sobre a transformação de funções gratificadas em funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, Código DAI -111, do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro permanente da Escola
Federal de Engenharia de Itajubá e dá outras providências.

O Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item TIr, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 79 da Lei nc 5.645, de 10
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de dezembro de 197Q; no artigo 19 da Lei nc 6.006, de t« de dezembro de
1973; e o que consta do Processo DASP nc 6.268, de 1975,
DECRETA:

Art. 1'? São transformadas, na forma do Anexo I, em funções íntegrantes da Categoria Direção Intermediária, Código DAI-ll1, do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente da Escola
Federal de Engenharia de rtajubé, vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura, as funções gratificadas constantes do mesmo Anexo.
Art. 2D A função gratificada relacionada no Anexo II fica suprimida
para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.
Art. 39 A transformação prevista no artigo 19 deste Decreto somente
se efetivará com a publicação dos atos de provimento das funções constantes da "Situação Nova" do Anexo I.
Art. 4Q A Escola Federal de Engenharia de Itajubá deverá adotar providências no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação
Nova" constante do Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
'
Art. 59 AB despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão
atendmas pelos recursos orçamentários próprios da EscoLa Federal de Engenharia de Itajubá .
Art. 6Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 ~~e outubro de 1975; 1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
João paulo dos Reí..) Yelicso
Os

anexes mencionados

no presente decreto foram

publicados no

D O. de 13-10-75.

iJECRETO NQ 76.412 - DE 10
OUTUBRO DE 1975

DE

Dispõe sobre a estrutura blisica do
Ministério dos Transportes e dá outí'as providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conrc-e o artigo 81, itens III e V da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O Ministério dos Transportes, sob a direção superior do Mtnís-

tro ce Estado dos Transportes, tem
como área de competência os assuntos a seguir especificados:
I - Coordenação dos transportes;
11 - Transportes ferroviários e rodoviáríoa;

IH - Transportes aquaviérlos, marinha mercante, portos e vias navegáveis.

Art. 2" O Ministério dos Transportes (MT) compreende os seguintes órgãos e entidades:
I - Estrutura Básica:
a) órgão de Deliberação Coletiva:
- Conselho Nacional de Transportes (CNT).
b) órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro:
-- Gabinete do Ministro (GM)
- Consultoria Jurídica (CJ)
- Divisão de Segurança e Informações lDSI)
c) órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle Financeiro:
-- Secretaria-Geral (8G)
- Inspetoria-Gera) de Finanças
(IOF)

li) órgãos Centrais de Direção Superior:
- Departamento de Administração
(DA)
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_. Departamento do Pessoal (DF)

n -

Entidades Vinculadas:

Autarquias:
_ Departamento Nacional de Por-

a)

tos e Vias Navegáveis (DNPVN)

__ Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)
_ Superintendência
Nacional da
Marinha Mercante (SUNAMA1il)
b) Empresas Públicas:

-

Empresa Brasileira de Planeja-

mento de Transportes (GEIPOT)

-- Empresa de Engenharia de Construção de Obras Especiais (ECEX)

c) Sociedades de Economia Mista:
-

Rede Ferroviária Federal S. A.

(rW'D'SA)

S

Armazéns

Gerais Ferroviários

A. (AGEF)

,- Empresa de Engenharia Ferroviária S. A. (ENGEFER)

-

Companhia

Docas

do Ceará

(CDC)

-

Companhia Docas da Guanaba-

-

Companhia Docas do Maranhão

la .cco:

(CODOMAR)

- Companhia Docas do Pará (CDP)
-- Companhia Brasileira de Dragageto (CBD)
Terminais
Sahneiroa do Rio
Grande do Norte S. A. (TERMISA)
- .Companhia de Navegação Lloyd
Braa.íeíro (CNLB)
- Companhia de Navegação do São
Francisco (CNSF)
- Empresa de Navegação da Amazônia S. A. (ENASA)
Empresa de Reparos Navais Costeira S. A. (ERNCSA)
- Serviços de Transportes da Baia
da Guanabara (STEG)
- Serviço de Navegação da Bacia
do Prata (SNBP)
__ o

Art. 3Q Ficam sujeitos à orientação
normativa, à supervisão técnica e à

fiscahzaçãc:
I -

Do Departamento Nacional de

Portos e Vias Navegáveis (DNPVN):
a \ Companhia Docas do Ceará
(CDL)

b) Companhia Docas da Guanabara lCDG)

c) Companhia Docas do Maranhão
(CODOMAR)
d)
Companhia
(CDP)
e)

Docas

do

Pará

Companhia Brasileira de Dragá-

gem (CBD)
j) Terminais
Salineiros
do Rio
Grande do Norte S.A. (TERI'.lISA)
II - Do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem (DNER):
a) Empresa de Engenharia e Construção de Obras Especiais (ECEX)
IH - Da Superintendência Nacional da Marinha Mercante
.
(SUNAMAM):
a) Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro (ÇN,LB)
1) Companhia de Navegação do São
Francisco (CNSF)
c) Companhia de Navegação
da
Amazônia S. A. (ENASA)
d) Empresa de Reparos Navais Costeira S. A. (ERNCSA)
e) Serviços de Transportes da Baia
da Guanabara (STBG)
j) Serviço de Navegação da Bacia
do Prata S. A. (SNBP)
IV - Da Rede Ferroviária Federal

S. A. (RFFSA):
a)

Armazéns Gerais Ferrovíártos

S. A. (AGEF)
b) Empresa de Engenharia Ferroviária S. A. (ENGEFER)

Art. 4Q O Conselho Nacional de
Transportes (CNT) tem por finalidade partdclpar da formulação e da coordenação da politica de transportes,
no sentido de sua perfeita integra-

ção.

Art. 5Q O Gabinete do Ministro dos
Transportes (GM) tem por fínaüdade asslstí-Io em sua representação política e social, atender aos membros
do Congresso Nacional na área de
sua competência, incumbir-se das relaçõcs públicas, encarregar-se do preparo e despacho do expediente do Ministro, supervisionar as atividades da
Operação Mauá (OPEMA) e do Centro de Documentação e Publicação
(CEDOP),
bem como desempenhar
outras atribuições que lhe venham a
ser cometidas.
Art.
6Q A
Consultoria Jurídica.
(CJ) é órgão de consulta e assessoramento do Ministro de Estado nos
assuntos de natureza jurtdíca.

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 7Q A Divisão de Segurança
e Informações do
Ministério dos
Transportes (DSI-MT), órgão íntegrante do Sistema Nacional de Interreações e contra-Informação (SISNI),
compete assessorar ao Ministro
de
Estado em todos OS assuntos pertinentes à Segurança Nacional, à Mobir7ação e às Informações, estando
sujeita a orientação normativa, a superv.são técnica e a fiscalização específica do Serviço Nacional de Informações (SNI).
Art> 89
A Secretaria-Geral (SG),
órgão setorial dos Sistemas de Planejamento Federal e de Programação
Flnanceíra, compete assessorar diretamente ao Ministro de Estado dos
'I'ransportes na supervisão e na coordenação geral das atividades dos órgãos e entidades do Ministério e em
seu nome e sob sua direção superíor:
a) realizar estudos para formulação de diretrizes que visem, particularmente:
1 "~ à definição da politíca de transportes, de forma a permitir estabelecer as prioridades de investimentos
nas diversas modalidades, e inclusive
no que diz respeito aos transportes urbanes, e à ciência e tecnologia na
área dos transportes;
? - ao estabelecimento da política
internacional referente aos transportes;
3 - à adequação da infra-estrutura de transportes às necessidades da
economia;
4 - às alterações do sistema tríbubutárh, e a tarífação relacionada aos
transportes:
5 - à captação de recursos financetros internos e externos para o setor de transportes;
fi à racionalização da operação
dos órgãos da Administração "Ind.ireta;
7 - à implementação adequada dos
Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) no que diz respeito ao Setu!' Transportes, inclusive quanto à
Ciência e Tecnologia e Transportes
Urbanos.
b) estabelecer princípios, normas e
critérios que conduzam à descentrallzaçãc da execução das atividades da
admrnisbração ministerial e ao controle efetivo da sua aplicação:
ct orientar e coordenar os setores
de planejamento, de controle
têcníco-adminlstratdvo, de orçamento, de
programação financeira e moderniza-
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zaçãe administrativa dos órgãos da
administração Direta e Indireta víncurados ao Ministério dos Transportes,
no desempenho de suas atividades;
dl traduzir, em planos de ação, as
diretrizes, recomendações e estudos
aprovados;
e) apreciar, coordenar e consolidar
os orçamentos anuais e pluríanuaís do
Mínlatéríc;

j) controlar a execução dos programas e orçamentos;
g) preparar a programação financeira do Ministério;
h) realizar as ligações necessárias
ao desempenho das atividades de sua
competência com órgãos não pertencentes ao Ministério;
i) coordenar os assuntos r elativos
a cooperação econômica e técnica dos
transportes, recebida de entidades estrangeíras e internacionais, ou prestada a outros países;
j) orientar, acompanhar e avaliar a
atuação dos representantes do Ministério em Conselhos, Comissões, Grupos de Trabalhos, Grupos Executivos
e órgãos congêneres, permanentes OU
temporários, sejam de caráter Nacional ou Internacional;
l) prestar
assessoramento técnico
ao Conselho Nacional de Transportes
(CNT) .

Art. 9.0 A Inspetoria -Geral de Finanças <IGF). do Ministério dos
'I'ransportes. órgão setorial dos sistemas de Administração Financeira.
Contabiladade e Auditoria, compete
desempenhar as atividades estabelecidas nos atos que dispõe sobre a estrutura e funcionamento desses s1Stemas.
Art. 10. Ao Departamento de Administração (DA), do Ministério dos
Transportes, compete, no âmbito deste Mmístérío, dar apoio administrativo 2,OS órgãos da administração direta, mediante o desempenho das atividades referentes à administração de
material, obras. comunicações, transportes, edifícios públicos e imóveis
residenciais .
Art. 11. Ao Departamento do pessoal (DP), do Ministério dos Transportes, órgão Setorial do Sistema de
Pe-ssoal Civil da Administração Federal, compete a gestão. execução, supervisão, controle. orrentação e pesquisa de assuntos concernentes à Administração de Pessoal na área do
Ministério.
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Art. 12. A organização ecompetêncía das unidades integrantes da
Estrutura Básica do Ministério dos
TraTIsportes e as atribuições do pes-

soa, serão fixadas em Regimentos Inte-nos a serem aprovados por Portaria, do
Ministro de
Estado dos
Transportes, nos termos da 'egíslacão em vigor.
art . 13. Os cargos em comissão e
as funções

de Pessoal -

gratírícadas da Quadro

Parte Permanente fi-

cam mantidos na situação atual até
q lle sejam adaptados à nova sistemática prevista na Lei nc 5.645, de 10
de dezembro de 1970.

Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de outubro de 1975;

15'1- u

da

Independência

e

879

da

li epúbJica.

DECRETO N9 76.414 -

Autoriza o funcionamento do curso de
Formação de Professores para as
Disciplinas Profissionalizantes do
Ensino de 29 grau, Esquema 1, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Camilo Castelo Branco">
com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n." 2.564 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
3.740 de 1973 -

Dyrceu ArauJo Nogueira
João Paulo dos Re',s Veuoso
DE 10 DE

OUTUBRO DE 1975

Declara a caducidade do
de Mina que menciona.

Manijesto

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituíção, nos termos do artigo 7.°, pará'grafo único; artigo 63, parágrafo 3.°,
e artigo 65, letra "a", do Decretc-Ieí
n.o 227, de 23 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.c 318, de 14 de março de 1967,

DECEETA:

Artigo 1.0 Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n.c 506, de 17 de
agosto de 1936, referente à mina de
águas marinhas situada no lugar denominado Serra Central da Fazenda
Santa Cruz, Município de Ferros, ERtado de Minas Gerais, do qual são titulares os sucessores de José vertesímo de Barcellos.
Artigo 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
(DNPM 1. 676-36) .

Brasília, 10 de outubro de 1975:
154.9 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

CFE e 241.822

de

1975 do Ministério da Educação e Cul-

ERNESTO GEISEL

DECRETO N.o 76.413 -

DE 10 DE

OUTUBRo DE 1975

tura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorlzado .o funcionamento do curso de Formação de Professores para as Disciplinas Profissionalizantes do Ensino de 29 grau, Esquema I, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras "Camilo Castelo
Branco", mantida pela ASSOClUçáo Itaquerense de Ensino, com sede na cídade de São Paulo, Estado de São
Paulo,
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de outubro de ,t975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.415 -

DE 10 DE

OUTUBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Elétrica do lnstituto
Nacional de Telecomunicações
de
Santa Rita do Sapucai, com sede na
cidade de Santa Rita do Sapucaf,
Estado de Minas Gerais

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47

ATOS DO PODER EXÉCUTIVÓ
da Lei n 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ns
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.970 de 1975,
ç

11.309 de 1974 -

CFE e 248.632 de

1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. lO? E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Elétrica,
opção Eletrônica, do Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa
Rita do Bapucaí, mantido pela Fundação Instituto Nacional de. Telecomunicações, com sede na cidade de
Santa Rita do Sapucai, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO NQ 76.416 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Medicina da Fundação Universidade
de Passo Fundo, com sede na cidade
de Passo Fundo, Estado do
Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.946 de 1975,
conforme consta dos Processos n Qs ..
10.818 de 1974 -

CFE e 248629 de

1975 do Ministério da Educação
e
Cultura,
DECRETA:
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Medicina da Fundação
Universidade de Passo Fundo, com
tado do Rio Grande do Sul.
sede na cidade de Passo Fundo, Es-

ti

Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO NQ 76.417 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1975
Autoriza o funcionamento da habilitação em Educação Moral e Cívica.
no curso de Estudos socuue da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com sede na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande
do

Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.945 de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
7.635 de 1974 - CFE e 247.114 de 1975
do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:
Art. 19

Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Educação
Moral e Cívica, no curso de Estudos
Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Fundação Educacional de Alegrete, com
sede na cidade de Alegrete, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 20? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
154º da Independência e 81Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
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DECRETO N9 76.418 OUTUBRo DE 1975

DE

10

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia do Centro Pedagógico de
Três Lagoas, em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso.

O presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal de. Educação n. o 2.943 de 1975,

conforme consta dos Proce.5S0S n.ss ..

11.176 de 1974 - CFE e 248.627 de
1975 do Ministério da Educação e Cul-

tura,

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, habilitação
em Orientação Educacional, do Centro Pedagógico de Três Lagoas, Mato
Grosso, mantido pela Universidade
Estadual de Mato Grosso, com sede
na cidade de Campo Grande, no mesmo Estado.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
1549 da Independência e H79 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76.419 - DE 10
OUTUBRO DE 1975

DE

Concede à cimento Itaú de Corumbá
S. A. o direito de laorar calcário
no Município de Corumbá, Estado
de Mato Grosso.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição
e nos termos do artigo 43 do Decretolei n.o 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.s 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Cimento
jtaú de Corumbá 8. A. concessão para lavrar calcário em terrenos de sua

propriedade, no lugar denominado
Lagínha, Distrito e Municipio de Corumbá, Estado de Mato Grosso, numa área de cento e trinta i,2' sets hectares, setenta e sete ares e vinte e
cinco centiares (136,7725 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a cem metros .... ,.
(100 m) , no rumo verdadeiro oeste
(W), do marco quilométrico número
mil trezentos e trinta e seis
.
(km 1.336) da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (E. F. N. Q. B.) e
os lados a partír. desse vértice, os 'Seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e quarenta metros (340 m) , oeste (W); setecentos
e oitenta metros (780 m) , sul (8); setecentos e quarenta e cinco metros
(745m), oeste (W); mil quinhentos e
cinco metros (1. 505 m) , norte (N);
mil e oitenta e cinco metros
.
(1.085 m), leste (E); setecentos e vinte e cinco metros (725 m) , sul l8).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido
o seguinte:
a) a concessão fica sujeita à",estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.? 3,
de 30 de abril de 1965, da comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.0 Ai; propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.0 Este Decreto entrará 13m
vigor na data de sua publicação, re-
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vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

5.867-67) •

Brasília, 10 de

outubro de 1975;
e 87.° da

154.Q da Independência

República.

ERNESTO GEISEL

SMgeaki Ueki

DECRETO N." 76.420
OUTUBRO DE

DE

10

DE

1975

Declara a caducidade do
de Mina que menciona.

Manifesto

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
O artigo 81, item IH, da Constítuíção,
nos termos do artigo ?.... parágrafo
únícc: artigo 63, parágrafo 3.°; e artigo 65, letra "a", do Deoreto-Icí número 227, de 28 de fevereiro de Bb7
(Código de Mineração), alterado pe10 Decreto-lei n,c 318, de 14 de marÇO

de 1967,
DECRETA:

Art. 1.° Fica declarado caduco o
Manifesto de Mina n.v 391, de 1 ue
abril de 1936, referente à mina de
minério de chumbo situada no rugar
denominado Ribeirão da Prata, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, do qual é titular aSila
Senft Irmãos Ltda ,
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. (DNPM 1. 028-40) .

Brasília, 10 de outubro de 1975;
154.9 da Independência e 87. 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekt

DECRETO N.o 76.421 -

DE

10 DE

OUTUBRO DE 19'75

Concede à Cia. Cimento Portland de
Sergipe o direito de lacrar calcário
nos Municipios de Nossa SEnhora
do Socorro e Laranjeiras. Estado de
Sergipe.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei n.c 227, de 28 de fevereiro
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de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.c 318, de H
de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.9 Fica outorgada à ela. cimento Portland de Sergipe concessão
para lavrar calcário em terrenos ce
propriedade de José Albano Ribeiro
Franco, Alcides de Jesus Fontes, José Felíx dos Santos e José Almeída
Pontes, no lugar denominado Sitio
Jardim, Distritos e Municípios de
Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, Estado de Sergipe, muna área
de trezentos e dois hectares e quarenta ares (302,40 ha) , delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
mil e dez metros (1.010rn), no rumo
verdadeiro de setenta ç oito graus e
vinte e nove minutos suooeste «78 029'
(SW) do marco quuométrlco n" oitenta e seis (km 86) da Rodovia BR-101,
no trecho Aracaju-Propríá, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e quatrocentos metros ....
(1.400 fi), sul (8); dois nul cento e
sessenta metros (2.160 m) , oeste ....
(W); mil e quatrocentos metros .. .
(1.400 m) , norte (N) ; dois mil cento e
sessenta metros (2.160 m) , leste ....
(E) .

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada
mediante as condições constantes tios
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 1,)
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Deereto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.? 51.726, de 19 de rc..
vereiro de 1963 e da Resolução n.c 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os trlbutos devido à união, em oumprtmento do disposto no Decrete-lei numero
1. 038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que S~ lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos uceretos de Lavra, do Departamento
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Nacional da Produção Mineral,
Ministério das Minas e Energia.

do

Art. 2.° As propriedades viztnnas
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para fins d~ lavra, ~a forI?-l.3.
do artigo 59 do. Código de Míneraçao.

Art. 3,Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárío .
(DNPM 808.422-68).

Brasília, 10 de

de 1975;
e 87. 0 da

outubro

154.9 da Independência
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO NO;> 76.422 OUTUBRO DE

DE

10

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Administração da Faculdade de Administração de Empresas de Araçatuba, com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 1.060-75, conforme consta dos Processos nvs 8.852
de 1974 - CFE e 247.919-75 do Ministério da Educação e Cultura,

OUTUBRo DE

Art. 1º E' concedido reconhecimento ao curso de Administração da Faculdade de Administração de Empresas de Araçatuba, mant'da peta Associação de Ensino Marechal Cândido
Rondon, com sede na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
.ert , 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
154Q da Independência e 87" da
República.
GEISEL

Ney Braga

DE 10 DE

1975

promulga o Protocolo para a Continuaçao em vigor do Convênio Internacional do Café de 1968 Prorrogado

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo ns
57, de 30 de junho de 1975, o Protocolo
para a Continuação em Vigor do Convênio Internacional do Café de 1968
Prorrogado, concluido em Londres, a
26 de setembro de 1974;
E havendo o instrumento de ratificação do referido Protocolo, pelo
Brasil, sido depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas a
6 de agosto de 1975;
DECRETA:

que o Protocolo, apenso por cópia
ao presente Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
154º da Independência e 8r:: Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

O Protocolo mencionado no presente Decreto foi publicado no D. O.
de 18-10-75.

DECRETO

DECRETA:

ERNESTO

DECRETO Nº 76.423 -

NQ 76.424
OUTUBRO DE 1975

DE 10

DE

promulga o Protocolo pelo qual se
mstiiucumaliza o Conselho de Mz-tístrcs das Relaçóes Exteriores das
Portes COntratantes do Tratado de
Montevidéu,

o Presidente da República,
Havendo o Congresso
Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo
n» 28, de 5 de julho de 1968, o Protoeolo pelo qual se Instdtucíonallza o
C,-nselhn de Ministros das Relações
Exteriores das Partes Contratantes do
r'ratedo de Montevidéu, concluído em
Montevidéu, a 12 de dezembro de
.1966:
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Havendo o instrumento brasileiro de
rat.ificação sido depositado junto ao
Governo da República Oriental do
Uruguai, a 2 de outubro de 1968;
e havendo o referido Protoccio entrado em vigor a 27 de setembro de
1975, de acordo com o seu artigo 39 ;
DECRETA:

que o mesmo. apenso por cópia ao
presente Decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele

se contém.

Brasília, 10 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo
Silveira

da

o Protocolo mencionado no presente Decreto foi publicado no D. O. de
13-10-75.

DECRETO N° 76.426 -- DE 13 DE
OUTUBRO DE 1975
Revoga o ortiço lodo Decretomlmero 74.847, de 6 de r.ovem1)ro de

1974.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constittüção,
e tendo em vista a decisão do Plenário do Egrégio Supremo Tribunal
Federal no ~andado de Stgurança

ne 20.029.

DECRETA:

Art. 1°. É revogado o artigo 1° do
Decreto n." 74.847. de 6 de novembro
de 1974.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1975'
154° da Independência e 87° d~
República.
ERNESTO GEISEL

DEORETO N9 76.42-5 -

Alysson Paulinelli

DE 10 DE

OUTUBRO DE 1975
promulga o Protocolo para a Nova
Prorrogação da Convenção sobre o
Comércio do Trigo.
O Presidente da República,

Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo nc 61, de 30 de junho de 1975, o Protocolo para a Nova
PTm.....ogaçâo da Convenção SObre o
Comércio do Trigo, concluído em Londres, a 14 de fevereiro de 1975 e aberto à. assinatura em Washington, de
25 de março a 14 de abril de 1975;
e havendo o instrumento de raüncação do referido Protocolo, p-Io Brasn. sido depositado em Washington. a
8 de agosto de 1975;
DECRETA:

que o Protocolo. apenso por cópia ao
presente Decreto. seja executado e
cumprido tão inteiramente como nele
se contém.
Brasília, 10 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ElRNESTO GEISEL
Antônio Francisco
Silveira

o

A~'eredo

da

Protocolo mencionado no presen-

te Decreto fOI publicado no D.O. de
13-10-75.

DECRETO

N° 76.427 DE 13 DE
OUTUBRO DE H76

Dispõe sobre o regime da previdência
dos empregados no Banco Nacional
de Crédito Cooperativo e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição q11 C lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição. e tendo em vista 11 decisão do
Colendo Supremo 'I'ríbunal
Federal
no mandado de segurança n'' 20.029

-DF.

DECRETA:

Art. 1°. O regime da previdência
social dos empregados do 'sanco Nacional de Crédito Cooperarlvo S.A.
- BNCC, sociedade de economia mista. criada pelo Decreto 1)" 52.093, de
4 de Junho de 1963. é .., da Lei número 3.807, de 26 de agosto de 1960,
com as modificações nosteoores.
Art. 2°. O Instituto Nacional de
Previdência Social - INPS - promoverá. com a colaboracec do BNCC,
o levantamento das ccntrtbuíções anteriormente recolhidas pelo BNCC. relativas a empregado - e empregador,
para fins de apurar o montante do
débito das contribuições previdenciárias, acrescido. na forma da lei. de
correção monetária e juros relevadas
as multas.
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Art. 3". Levantado o débito, o INPS

e o BNCC avençarão tmedlatamente
a forma de pagamento. para regularizar a situação do Banco perante a
previdência social.
Art. 4°. A contagem do tempo de
serviço prestado sob os regimes estatutário e trabalhista será feita na

forma da Lei n« 6.226, de 14 de julho de 1975. regulamentada pelo Decreto n- 76.326, de 23 de setembro
de 1975.

Art. 5°. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua oubltoaçâo revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 13 de outubro de 1975;
1540 da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N° 76.428 -

DE

13

DE

ouTUBRO DE 19'75

o Decreto datadn ae 3 de
novembro de 1964, masucaao no

Retifica

Diário Oficial da União de 5 subseqüente, que cassou a nermiesõo
concedida à Rádio Educadora de
Goiandira S.A. para estabelecer, na
cidade de Goiandira, Estado de
Goiás, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média.

O Presidente da Repúbtica,

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

DECRETO N." 76. 429

~

DECRETA:

Art. P. Fica retificado o Decreto
datado de 3 de novembro de 1964,
publicado no Diário Oticitü da união
de 5 subseqüente, que cassou a permissão concedida à Rádio Educadora de
Golandlra S.A., pela Pottarra número 492-MV, de 17 de outubro de J.962,
publicada no Diário Oficial da União
de 22 subseqüente, cuja redação, publicada com incorreções, va.ssa a ser
a seguinte:
O Presidente da República. tondo em vista o que consta do Processo n? 57.187. de 1962. do Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
Resolve cassar, de acordo com
o artigo 118 do Cód~:;!.1 Brasileiro
de Telecomunicações, a autortzacão deferida à Rádio Educadora
de Golandira S. A., através da
Portaria MVOP n'' 4~2 de 17 de
outubro de 1960. publtcnda 110
Diário Oficial da UnHo de 22 subseqüente, para instalar. ao titulo
precário. na cidade de Golandira,
Estado de Goiás. uma estação ta...
diodifusora de onda média, e-m
potência de 100 watts.
Art. 2°. Este decreto entrará em
vigor na data de sua nublcação. revogadas as disposições em contrârlo .
Brasília, 13 de outubro de 1975;
1540 da Independência c 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DE 13 DE

OUTUBRO

DE 1975

Abre. à Presidência d'L Rrl.lútz.:.Cú., em favor do Gabinete da Presisiéncui âa
R/~lJi:blica o crédito emaementor de Cr$ 2.520.000,00 par'], re-torço âe
dotações consignadas no 'l;iflente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl. da Constituição,
c da autorização contida no artigo 6.° da Lei n.e 6.187, de 16 de dezembro
de 1974.
Art. 1.0 Fica aberto à Presidêncía da República, em favor do Gabinete
da Presidência da República, o crédito suplementar no valor de
.
.Cr$ 2.520 001),00 (dois milhões e quinhentos e vinte mil -cruseiros), pare,
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reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a
saber:
eis 1,00
1100 -

1101 1101 03070202.001
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.5.0
4.1.3 -O
4.1.4.0

-

PRESIDf:NCIA DA REPúBLICA

Galünete

tia.

Presidência da República

Aesessoramentc Superior
Material d,~ Consumo

-

Outros Sf~:I\'lÇOS de Terceiros
.
-. Despesas de Exercícios Anteriores
.
~ Eqn.pamcntos e Instalações
.
- Material Permanente •..................
~

. . ...........•.................

Tc~·al

1.000 000
1. 100 .000

20.000
100.000
300.000

2.520.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de

anulação pardal de dotação orccrr.entérta consignada no vigente Orçamento,
a saber':
Cr$ 100
2800 .- ENCARG0S GERAIS DA UNIAO
2S302 - Recursos t1(}ll Supervisão da Secretaria de
Pjan0it mente da Presidência da Re-

pública
Atividade --

~802.15S10312.572

3.2.1.0 - Subvencôes Sociais .......•.............
2.520.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, rerogadas as disposições em contrarlo ,
Brasília, 13 de outubro de 1975; 154° da Independência I) 8íO da
República .
EnNEs~o

Gl:ISEL

Mál'io Henrique Simonses,
Joro) »ouio dos Reis VE.lloso
Golherydo Couto e Si,l?;v

DECRETO

N.o 76.4:<0 -

DE

13 DE OUTUBRO DE 1975

Ab1'l'; a Enca~rJn.<; Gerais (f,a União em favor de Recursos Snb a S1tP(m}~.<:ão
(~a Secretariá de Fi(!~1("'(fmF1'i·(J da Presidência da R-wmí.hUce.. '1 r7"0d.;to
sumtcmentar ãe ('1'S 3ll. 6f·O.000,00 para reforço de dotaç,ílJ (;o'l'J,signada
no vigente Orçamento.

o Presidente ia República.
usando da atrtbuiçâo C;,'8 lhe confere o artigo 81, item TIl. da Constltulcão
e da autortzação contida no artigo 6.° da Lei n.e 6.187, de 16 de dezembro

de 1974.

L'ECRF:TA:

Art. 1.° moa aborto a F.:l('aJgo~ Gerais da Untão. em favor de F.P~tll"SOS
Sl,b a Supervisão da Ser-reta-ia de Planelamento da Presidência rla Penúhltca.
o crédito suplementar no valer dfO CrS 30.600.000.00 (trinta münões (' seiscentos mil cru-etrcsi. para reforço de dotação orçamentária consignada ao
snbanexo 2800, a saber:
o-s 100
28fJO _.- r~NC'AJU7()S GERAIS DA UNIÃO
2807. - Recursos Sol' a Supervisão da Secretaria
de PjctllCiall'ento da Presidência da Re2óI)Z.0626160~::.063 -

J;üblica

RphTlarnlhamento da Força Aérea Brasiletra
4.1.2.') -' eervtcos em Regime de Programação Es-'
pFGl~l

.' .

30.600,UO~
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lu:t. 2.° Os recursos ncccssú-ros à execução. deste Decr~to decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento,
a9~:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2801 -- RecUYF0s S01. Supervisão do Ministério
da Fazenoa

Atividade -

2801.02080~,42 .455

::L 2.4.1 -- duros da Divida pública
02 - Fundada Externa

30.600.000

Art. 3." Este Ds-creto em..rará em vigor na data de sua publicaç..ão, H'VOgadas as disposições em oontré.. r io .
Brasília, 13 de outubro de 1975; 154° da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique SmWnJE'l1
JOCtO Paulo dos Reis Fé-Iloso
Gdbery do Couto e &I? a

DECRETO N.Q 76.431 -

DE

13

DE

DECRETO N9 76.432 -

DE 13 DE

OUTUBRO DE 1975

OUTUBRO DE 1975

Declara a caducidade do Manifesto de
Mina que menciona.

Aprova a incorporação da Empresa
Elétrica de Londrina S. A.
pela
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica ~ COPEL e dá outras prõ-

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos termos do artigo 7.9 , parágrafo único; artigo 63, parágrafo 3.'>;
e artigo 65, letra a, do Decreto-lei n."
-227. de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.O 318, de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Artigo 1.0 Fica declarado ca-duco o
Manifesto de Mina n.c 800, de 14 de
janeiro de 1938. referente à mina de
água mineral situada às margens da
Rodovia Estadual Itapetíninga
Guareí, no Município de Guarei, Estado de São Paulo, registrado no Livro A, n.v .1, às folhas 285v e 286, do
qual são titulares os sucessores de
Joaquim Fogaça de Almeida.
Artigo 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
(DNPM 2.277-36).

Brasília, 13 de outubro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
.
ERNESTO

GEISEL

Shigeakf Ueki

uuiêncías,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item rrr, da Constituição,
combinado com os artigos 140, letra
"b" e 150, do Código de Aguas, com
O artigo 61, ê 59. do Decreto-lei nt:-mero 2.627, de 26 de setembro ce
1940, artigo 19 do Decreto-lei número
7.062, de 22 de novembro de 1944 e.
ainda, tendo em vista o que conste
do processo n. MME 701.597-74.
O

DECRETA:

Art. 19 p.ca aprovada a incorporação da Empresa Elétrica de L0ndrtna S. A. pela Compnnhra Paraneense de Energia Elétrica - COPEL,
com sede no Estado do Paraná. procedida em Assembléias Gerais Extraordinárias dessas Empresas, realizadas, respectivamente, em 31 -Ie maio
de 1974 e 30 de maio de 1974, conforme consta do processo no M'ME
701.597-74.

Parágrafo único. O valor atribuído
aos bens e instalações transferidos
não é reconhecido como ínveatlmenW a remunerar, o qual será fixado

89

ATOS DO Ponsn EXECUTIVO

pelo

Departamento

Nacional

de

Aguas e Energia Elétrica do Minis-

tério das Minas e Energia.
Art. 20 Fica transferida para a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica - COPEL, a concessão para
o aproveitamento hidrelétrtco de
um desnível existente no rio Três Bocas, na sede do Município de Lcndrlna, Estado do, Paraná, de que era
titular a Empresa Elétrica de Londrina S. A., em virtude do Decreto
nv 11.805, de 5 de março de 1943.
Art. 3Q Fica transferida para a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica - COPEL, a concessão para
o aproveitamento htdrelétrtco do
Salto de Apucaranlnha, situado no
rio Apucaraninha, no Municipio de
Londrina, Estado do Paraná, de que
era titular a Empresa Elétrica de
Londrina S. A., em virtude do Deneto número 20.418, de 17 de janeiro
de 1946, revalidado pelo Decreto número 23.491, de 9 de agosto de 1947.
Art. 49 Fica transferida para a
Companhia Paranaense de Energia
Elétrica - COPEL, a concessão para transmitir e distribuir energia
elétrica nos Municípios de .Iataratnhc
e de Ibiporã, no Estado do Paraná,
de que era titular a Empresa Elétrica de Londrina S. A., em virtude
dos Decretos nc 47.205, de 7 de novembro de 1959, e no 13.168 de 13 de
agosto de 1943, respectivamente.
Art. 5Q Fica outorgada à Companhia Paranaense de Energia Elétrica
- COPEL, concessão para transmitir
e distribuir energia elétrica ':10S Municípios de Arapongas, Cambé, Londrina e Rolândia, no Estado do Paraná.
Art. 6Q As concessões a que se
referem os artigos 29, 39, 40 e 5Q deste Decreto vigorarão pela »razo de
30 (trinta) anos, findo o qual, os bens
e instalações que existirem em função dos serviços concedidos reverterão à União.
Parágrafo único. A concessionária
poderá requerer que as concessões sejam renovadas, mediante as condições que vierem a ser estipuladas
devendo entrar com o respectivo pedido até 6 (seis) meses antes -íe findar o prazo de vlgêncta, sob pena
de seu silêncio ser interpretado como
desistência da renovação.
Art. 79 Ficam transferidas para a
COmpanhia Paranaense de Energia

Elétrica . . ;. . . COPEL. as autorizações
outorgadas à Empresa Elétrica de
Londrina S. A. pelos Decretos número 5.874, de 26 de junho de 1940, número 21.724, de 28 de agosto de 1946,
nv 31.515, de 2 de outubro de 1952,
nc 34.154, de 12 de outubro de 1953,
no 38.856, de 13 de março de 1956, número 45.014, de 4 de dezembro de
1958, nc 50.719, de 31 de maio de
1961, Portarias no 873, de 26 de dezembro de 1968 e nv 766, de 14 de setembro de 1971.
Art. 80 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art'. 99 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N. o 76.433 DE
OUTUBRO DE 1975

13

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar doação de imóvel
em Cascavel PR. destinado ao
Ministério do Exército.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o Art. 81, item IH, da Constituição,
e de acordo com os Art. 1.165 e 1.180,
do Código Civil,
DECRETA:

Art. V? Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a -aceitar
a doação que o Governo do Estado do
Paraná faz à União, de acordo com a
Lei Estadual n.c 6.414, de 3 de julho
de 1973, do imóvel constituído por
parte do lote de terra rural n.c 1
(um) da Gleba Cascavel, Chácara do
Patrimônio Cascavel, da Colônia situada no Município e Comarca de
Cascavel - PR, contendo a area de
1.264.329.00m2 (hum milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos
e vinte e nove metros quadrados),
sem benfeitorias e limitando-se a
Nordeste com terras do quadro do perímetro urbano da Cidade de Cascavel sob os IlS. 163, 164, 165, 166 e 167,

90

Aros DO PODER ExECUTIVO

a Leste com a rua Pedro Ivo, que confronta com os lotes TIS. 95, 96, 97, 98
e 99 da Gleba Cascavel. a. Sudoeste

com uma rua sem denominação, que
confronta com os lotes 118. 6, 7 e 8
da Gleba Cascavel e com a rua n." 7,
que confronta com a reserva do Esta.
do R-S, a Oeste com a rua TI.O 8 e a
Noroeste com a rua Machado de Assis, no trecho que confronta comas

finalidades da entidade locadora".
Art. 2.0 Este Decreto. entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1975;
154.0 da Independência e 87. 0 da
República.

quadras ns. 4, 3. 2, 1 e 162-A do pe-

ERNESTO GEISEL

rímetro urbano da Cidade de Cascavel.
Art. 2.° O imóvel em apreço, caracterizado no Processo n.c 2.355-75
......- Gab ME. destina-se ao Mínistérlo
do Exército.
Art. 3.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as clisposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1975;

Mario Henrique Simonsen
Ney Braga

154.0 da Independência
República.

e 87.0

da

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mano Henrique Simonsen

DECRETO N'? 76.435 -

DE 14 DE

OUTUBRO DE 1975

a aenomsnaçõo do Centro nactonal de Informações e Documentaçôo de Transportes. a que se relere o artigo 7'? do Decreta númerO
~3.100, de 6 de novembro de 1973.

Alt~ra

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe conre..
re c artigo 81, itens lI! e V, da Constituição,
DECRETA:

DECRETO N.o 76.434 -

DE '13 DE

OU'l'UBRO DE 1975
'Altera o Decreto nJ' 72.996. de 24 de
outubro de 1973, qUe (1,utoriza a cessão. sob a forma de utilização gratuita. do terreno que menciona, situado no Morro do Suanaré, E'slado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituíção, e de acordo com o que estabelece o artigo 2}? do Decreto-lei número 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica acrescido ao Art. 1.0
do Decreto n.c 72.996, de 24 de outubro de 1973, o seguinte parágrafo
único:
"Parágrafo único. A cessionária. respeitadas as dtspostções
deste Decreto, poderá proceder a
locação ou o arrendamento de
parte do terreno cedido, das benfeitorias e dos equipamentos in~
talados, a entidades públicas ou
privadas, mediante contrato aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura, que resguarde o
patrimônio e o cumprimento das

Art. 19 O Centro Nacional de rnro-roações e Documentação de 'I'ransportes a que se refere o art. 79 do
De-creto nv 73.100, de 6 de novembro
de .[973, passa a denominar-se Centro
de Informações e Documentação de
Transportes.
Art. 29 O Ministro dos Transportes
expedirá os atos une se fíae-em ne~
cessãncs à execução deste Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará PID
vigor na data de sua uubllcacão. rezogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1975:
154'? da Independência e 879 da
Itepúbllca,

ERNES'lO GEISEL

Dyrceru Araújo Noguetra

DECRETO N9 76.436 OUTUBRO DE

DE

14 DE

1975

Altera o Decreto n9 72.434, de 9 de
jUlho de 1973, que criou a Coordenação Nacional do Enmno Agricola
do Ministério da Educação e Cui-

tura,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conre-
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re o artigo 81, itens lU e V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 A Coordenação Nacional
do Ensino Agrícola - COAGRI, órgão central de direção superior do
Ministério da Educação e Cultura,
criada pelo Decreto nc 72.434, de 9
de iulho de 1973, passa a denominar-se Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário - COAGRI. assegurada a autonomia administrativa, e
financeira, concedida nos termos do
artigo 29 do referido Decreto.
Art. 29 A COAGRI tem por finalidade prestar assistência técnica e
rmancéíra a estabelecimentos espe.clalfzados em ensino agropecuário.
Art. 39 São subordinados à .....
COAGRI os estabelec'mentcs de ensino agrícola e os Colégios de Economia Doméstica Rural do Ministério
da Educação e Cultura, na esfera da
administração direta.
Art. 4° Compete à Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário:
I - a promoção do desenvclvtmento e da divulgação do ensino agropecuário, e o aperfeiçoamento de técnicos e auxiliares necessários ao respectivo setor;
II - a coordenação, o controle e
a avaliação das atividades técnicoadministrativas. educativas f' "ínanceíras desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino que lhe são Subordinados;
III - o estabelecimento. com a. colaboração de órgãos específicos. de
planos para aquisição. manutenção e
adequação de equipamentos e instalações. bem como para realização de
obras nas unidades que lhe são subordinadas .
Art. 59 A COAGRI será dlrlgfda
por um Diretor-Geral, cujo cargo será
provido na forma da legislação vigente.
Art. 69 A organização, a eomnetêncla. o funcionamento dos órgãos
e as atrlbu'ções do pessoal da .....
COAGRI serão fixadas em Reaímento Interno a ser aprovado pelo Ministro da Educação e Cultura, obedecidas as normas estabelecidas na legislação em vigor.
Art. ,,79,' A. COAGRI; além da comercíaltaáção da produção dos' esta"..·
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belecimentos de ensino subordinados.
poderá prestar serviços compatíveis
com suas atividades e competência,
mediante retribuição, bem como subcontratar serviços.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 39 e 4Q do Decreto
nv 72 .434, de 9 de julho de 1.973.
Brasília, 14 de outubro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis veuoso.

DECRETO

N.o 76.437 - DE
OUTUBRO DE 1975

14

DE

Autoriza a alienação do imó"Del que
menciona, situado no Município de
Paraíba do Sul, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República.
usando da atrfbulção que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
195 do Decreto-lei TI. 200. de 25 de
fevereiro de 1967. alterado pelo de
número 900, de 29 de setembro de 1969,
Q

DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover
a alienação, em concorrêncta pública,
do imóvel conhecido por antigo Campo de Pouso de Vieira Cor tez, com a
área de 140.000,OOm2 (cento e quarenta mil metros quadrados) e benfeitorias, situado na localidade do mesmo
nome, no Município de Paraíba do
Sul, Estado do Rio de Janeiro, de acordo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o número 07il8-14.552,
de 1975.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique stmonee»

92

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N.o 76.438 -

DE

14

DE

OUTUBRO DE 1975

Autoriza o aterro de área em mar e
a cessão, sob o regime de aforamento, do terreno que menciona, situado
no Município de Simões Filho, Estado da Bahia.

o

Presidente da República,

usando da atrábulçãc que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei
1967,

D.O

178, de 16 de fevereiro de

DECRETA:

Art. 19 E' autorizada a Companhia
Hidro-Elétrica do São Francisco -'
CHESF a realizar o aterro de uma
área em mar, COm aproximadamente
4.680,OOm2 (quatro mil seiscen't?s ~
oitenta metros quadrados), fronteira a
ponta Alexandre Dias, na baia ~e
Aratu, distrito de Mapela, Mun.lCíplo

de Simões Filho, Estado da Bahia. de

acordo COm os elementos constantes
do processo protocolizado no Mlnístério da Fazenda sob o n." 0768 - 13.407,
de 1975.
Art. 2.° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a ceder à
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - CRESF. sob o regime de
aforamento, independentemente do pagamento do valor do domínio uti!, o
terreno de marinha e acrescidos formado, em parte, em decorrência da
autorização contida no art. L" deste
Decreto, com aproximadamente
14.570.00m2 (quatorze mil, quinhentos
e setenta metros quadrados). limitando-se pelo lado leste com a linha limite dos terrenos de marinha, ao longo
do trecho entre as suas duas interseções com a faixa de doml nío da Rede
Ferroviária Federal S. A., e pelos demais lados com a baía de Aratu.
Art. 3.° O terreno a que se refere o
art. 2.° se destina à construção. pela
cessionária, de "pier" para atracação
de uma usina termelétrtca flutuante.
no prazo de 5 (cinco) anos, a contar
da data da assinatura do contrato de
cessão que será lavrado em livro próprio do Serviço do patrimônio da
União.
Art. 4.° A cessão tornar..se-á nula,
independentemente de ato es~cia~ e
sem direito a qualquer índenízacão.
íneíusíve por benfeitorias realizadas,

se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no art. 39 deste Decreto ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula contratual.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1~75;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.439 - De: 14 r.s
OUTUBRO DE 1975
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis as edificações extstentes em
terren~s de marinha, 120 mu.nicípio
de Vila Velha, Estado do Espírito
Santo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item !II, da Constituição,
e nos termos do Decreto-Ieí n,v 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.« 2.786, de 21 de maío de
1965,
DECRETA:

Art. 1.0 Picam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis, as edificações existentes em terrenos de ma;rinha, indispensáveis ao prosseguimenta de obras relativas ao Acesso
Rodoviário ao Cais de Capuaba. no
município de Vila Velha, no Estado do
Espírito Santo.
Parágrafo único. As áreas em que
se encontram as edificações abaixo
discriminadas são aquelas cujas confrontações e delimitações estão indicadas na planta número ES-01-Q98 da
Inspetoria Fiscal do Porto de \ ítóna,
constante do Processo número 169-75DNPVN:
a) Oficina Admar Ltda.; de propriedad e de Admar da Silva Lopes, lo-

calizada em terreno acrescido de marinha com área de 412,80 metros quadrados, na Estrada Jerônimo Monteiro
número 3.586, constituída de um galpão e uma casa, de áreas, respectiva-
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mente, 181,50 metros quadrados e
32,50 metros quadrados, ambos de ma-

deira com cobertura de telhas de
barro.
b) Oficina Nortista Ltda., de propriedade de Argemiro Puppln Fregona,
localizada em terreno acrescido de
marinha com área de 844.20 metros
quadrados, na Rua JOão Bezerra, sem
número, constituída de dois barracões
e um galpão, de áreas respectivamente, 32,50 metros quadrados, 31,80 metros quadrados e 70,00 metros quadrados, construidos em madeira com cobertura de telhas de cimento.
c) Oficina Roldana Porffrlo da Silva, de propriedade do mesmo. localizada em terreno acrescido de marinha
com área de 1.072 metros quadrados,
na Estrada Jerônimo Monteiro número 188, constituída de três galpões de
madeira, sendo dois com cobertura de
telhas de fibra-cimento e um com cobertura de chapas de zinco, com áreas
de, respectivamente, 17,92 metros quadrados, 51,00 metros quadrados e 35,00
metros quadrados e mais uma casa de
alvenaria de tijolos com cobertura de
telhas de cimento e de barro, com área
de 157,00 metros quadrados.
Art. 2.<' As despesas decorrentes dessa desaproprlaçâo correrão à conta
dos recursos do Fundo portuário Nacional.
Art. 3.° A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgência, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n.s 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação
dada pela Lei n.? 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Brasília, 14 de outubro de 1975;
154.° da Independência ~ 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira

DECRETO N," 76.440 OUTUBRO DE

DE

14 DE

1975

Torna sem efeito inclusão d~ cargo
no novo Sistema de Classificação de
Cargos do Ministério da Aeronáutica
e dá outras imnnaénetae.

o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição,
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e tendo em vista o disposto no artigo
45 da Lei n.s 3.780, de 12 de julho de
1960, artigo 65 da Lei n." 4.242, de 17
de julho de 1963, e o que consta. do
Processo número 5.738-74, do Departamento Administrativo do Serviço
Público,
DECRETA:

Art. 1.° Fica sem efeito a inclusão
de um cargo de Escriturário, código
AF.202.10.B, ocupado por Adélia Fontes
Rodrigue, na Categoria Funcíonal de
Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares e nas relações anexas
ao Decreto n.s 75.741, de 19 de maio
de 1975, que dispôs sobre transposição
e transformação de cargos do Ministério da Aeronáutica. em vírtude de
opção pela readaptaçâo prevista no
artigo 65 da Lei n.s 4.242, de 17 de julho de 1963.
Art. 2.° O cargo de QU0 trata o ar-

tigo anterior fica incluído, em virtude
de opção, no Quadro Suplementar do
Ministério da Aeronáutica, previsto
no artigo 2.° do Decreto n," 75.741, de
19 de maio de 1975.
Art. 3.° O órgão de Pessoal Civil do
Ministério da Aeronáutica providenciará no sentido de retifica>: o Decreto
n.s 75.741, de 1975, em conseqüência
do disposto neste Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro ce 1975;
154° da Independência e a7° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N." 76.441 OUTUBRO DE 1975

DE

15

DE

Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação, áreas de terra
com benfeitorias, necessárias à segurança da Usina Hidroelétricu Marechal Mascarenhas -te 1I1niais, de
Furnas - Centrais Elétricas S,A.,
no Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
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35.851, de 16 de julho da 1954 ~ Decreto-lei número 3.365. de 21 de Junho

de 1941 e ainda, de acordo com o que
consta d~ Processo número MME
704.275-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapro..

priação, as áreas de terra e respectivas
:
benfeitorias, com o total de
1. 007. 655.00rn2 (um

milhão, sete mil

seiscentos e cinqüenta e cinco metros
quadrados), necessárias a segurança
da Usina Hídroelétrtca Marechal Mascarenhas de Morais, nos MuniClplOS de
Ibírací e de Delfínópolís,

Esta-ao de

Minas Gerais.
Art. 2." As áreas de terra referidas
no artigo anterior compreendem aquelas constantes da planta de situação
número RAO - 118.337 - RI,

aprovada
pelo Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletrrcidade do Depar-

tamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no processo numero MME
704.275-73, e assim descritas: Uma
gleba de terra e benfeitorias, síbuada
no Município de Dejrínóuclís. Estado
de Minas Gerais, com a área de
238.945,00m2 (duzentos e trinta e
oito mil, novecentos e quarenta e cínCO metros quadrados), de propriedade
atribuída a Anterior Pereira. de Mo~
raís assim configurada; rem mtoo no
vérttce 1, situado na cosa de nível
667,50 metros do rcservatóv'o do Rlo
Grande; daí, com azimute de 3?1°00'
e dlstãncía de 260,05 metros vai encontrar o vértice 2; dai com azimute
de 338°00' e distância de 235,20 metros vai encontrar o vértice 3; daí,
com azimute de 319°30' e distância de
200,50 metros vai encontrar o vértice
4; daí, com azimute de 34B"30' e ct.is~
tância de 190,25 metros vai encontrar
o vértice 5, confrontando ate aí, com
terras pertencentes a Furnas -- Centrais Elétricas S. A.; daí, seguindo
com azimute de 90°00' e distância de
540,18 metros encontra-se o vertàce
6, situado na cota de nível 667,50 metros do reservatório do Rio Grande,
confrontando, até aí, com o remanesrente das terras pertencentes ao próprio Antenor Pereira de Morais; do
vértice 6, acompanhando a curva de
nível 667,50 metros a uma distância
aproximada de 970,00 metros encontra-se o vértice 1 que deu início a essa
descrição. Urna gleba de terra e benfeitorias, situada no Município de
Ibírací, Estado de Minas Gerais, C<.'ID

a área de 153.000,00m2 (cento e cinqüenta e três mil metros quadrados).
de propriedade atribuída a Celso. r~1~
raes, assim configurada: Tem rmczo
no vértice 1, situado na margem esquerda do ribeirão 'rocãia, daí, ~e
guindo com azimute de 2ge"80' e dIStânela de 20,03 metros encontra-se o
vértice 2 situado na margem da estrada MM.1cipal que liga as Cidades
de lbiraci e Delfinópolis: daí, atravessando a referida estrada, com azimute
de 298"00' e distância de 12,00 metros
vai encontrar o vértice 3; daí, ainda,
com azimute também de 293°00' e distância de 117,65 metros vai encontrar
o vértice 4, situado numa encosta ingreme, oonfrotando até ai, com terras
pertencentes a Odilon B. Moraes; do
vértice 4, seguindo o talude da encosta a uma distância aproximada de
895 00 metros encontra-se v vértice 5,
cortl"rontando até aí, com terras pertencentes a Francisco de Assís ou sucessores' dai, com azimute de 115°30'
e distância de 222,18 metros vai encontrar o vértice 6; dai, com azimute
de 122°30' e distância de 2ê,UO metros
vai encontrar o vértice 7; dai, com
azimute de 126°30' e distância de 44,05
metros vai encontrar o verutce S, situado na margem da estrada Munícípal acima mencionada; dai, atravessando a estrada com azimute de ••••
126"30' e distância de 15,OU metros vai
encontrar o vértice 9; daí, seguindo,
ainda, com azimute de 126"30' e distância de 5,10 metros encontra-se o
vértice 10, situado na margem esquerda do ribeirão 'I'ocáía, conjrcntando,
desde o vértice 5 ao 10, com terras de
Furnas - Centrais Elétricas S. A.;
daí subindo o ribeirão, acompanhando
a s~a margem esquerda numa distância aproximada de 900,00 metros encontra-se o vértice 1, a partdz do qual
teve inicio a presente descrição Uma
gleba de terra e benfeitorias, situada
no Munícíplo de Ibíraci, no mesmo
Estado, com a área de 09. 950,OOm2
(sessenta e nove mil novecentos e cinqüenta metros quadrados), de propriedade atribuída a Odilon B. Moraes,
assim configurada: Tem início no vértice I, situado na margem esquerda
do ribeirão Tocâía: daí, com azimute
de 313°00' e distância de 90,12 metros
vai encontrar o vértice 2, Junto à
margem da estrada Munlclçal que liga
as Cidades de Ibírací e Delfínópolís:
atravessando a referida estrada com
azimute de 313°00' e distância de ]2,00
metros vai encontrar o vértice 3; dai,
seguindo, ainda, com azimute de
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313°00' e com distância de 60,73 metros
vai encontrar o vértice 4; dai, com
azimute de 0°00' e distância de 75,31
metros vai encontrar o vértice 5,
confrontando até aí com terras pertencentes a Furnas - Centrais Elétricas S.A.; daí, com azimute de 83°30'
e distância de 64,98 metros vai encontrar o vértice 6; daí, com azimute de
348°30' e distância de 46,;)7 metros vai
encontrar o vértice 7, situado .numa
encosta, a uma distância aproximada
de 117,00 metros encontra-se o vértice
8 confrontando até aí com terra pertencente a Francisco de Assis ou sucessores; daí, com azimute de 118~00'
e distância de 117,65 metros vai encontrar o vértice 9, situado junto à
margem da estrada acima referida; c,
atravessando a mesma com az'mute
de 118: 00' e distância de 12,00 metros encontra-se o vértice 10; daí,
ainda COm azimute de 118"00' e distância de 20,03 metros, VaI encontrar
o vértice 11, situado na margem esquerda do ribeirão Tocáia, conrrontando até ai COm terras de Celso Moraes; e, atravessando o ribeirão com
azimute de 142°00', e dístâncía de 12,00
metros encontra-se o vértice 12, situado em sua margem crreita: daí,
com azimute de 152°30' e distância de
184,92 metros vai encontrar o vp.rtI~e
13, situado também na margem cureita do ribeirão; daí, atravessando-o
Com azimute de 152°30' e distância oe
10,00 metros vai encontrar o vértice
14, na margem esquerda; daí, ainda
com azimute de 152"30' e distância de
34,57 metros vai encontrar o vértice
15, situado também na margem esquerda do ribeirão, confrontando até
aí COm terras pertencentes a Ra.il Gomes; dai, subindo-se o ríbeírão pela
sua margem esquerda e com distância
aproximada de 400,00 metros encontrase o vértice 1, a partir du qual teve
inicio esta descrição. Uma gleba de
terra e benfeitorias, situada no Município de Ibirací, no mesmo Estado
COm a área de 366.885,OOm2 (trezen-.
tos e sessenta e seis mil, oitocentos
e oitenta e cinco metros quadrados),
de propriedade atribuída a Raul Gomes, assim configurada: Tem inicio no
vértice 1, situado na cabeceira de uma
grota: dai, seguindo com azimute de
173"00' e com distância de 148,12 metros vai encontrar o vértrce 2; daí,
COm azimute de 161"00' e distância de
59,86 metros vai encontrar o vértice
3; dai, COm azimute de 17;P30' e distância de 180,09 metros vai encontrar
o vértice 4, situado na cabeceira de
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outra grata existente; partindo do vértice 4 e descendo pela grata, a uma
distância de aproximadamente úoo,qo
metros vai encontrar o vértice 5, srtuado na margem direita do ribeirão
Tocáia, confrontando, até ai, com Furnas - Centrais Elétricas S.A.; dai,
atravessando o referido ribeirão, com
azimute de 225"30' e dístâncta de 10,00
metros vai encontrar o vértice 6. situado na margem esquerda; daí, subindo o ribeirão, pela sua margem €'squerda, a uma distância aproximada
de 140,00 metros vai encontrar o vértice 7, defronte a uma tufurcaçàc ao
ribeirão; daí, com azimute de 332"30'
e distância de 34,57 metros vai encontrar o vértice 8, situado ainda na
margem esquerda do ribeirão; daí,
atravessando o mesmo com azimute
de 332°30' e distância de 10,00 metros
vai encontrar o vértice 9, situado na
margem direita; daí, ainda com azimute de 332°30' e distância de 184,92
metros encontra-se o vértice LJ, situado na margem direita do ribeirão '1'0cáia, confrontando, desde o vértice 7
ao 10, COm terras pertencentes a Odilon B. Moraes; daí, descendo pela
margem direita do ribeirão a uma díetâncía aproximada de 400,UO metros,
vai encontrar o vértice H, encontro
da grata com o ribeirão; daí, subindo
a referida greta em distância aproximada de 890,00 metros e confrontando COm terras de Pumas - Centrais Elétricas S.A., vai encontrar o
vértice 1, início da presente descrição.
Uma gleba de terra e benfeitorias, sítuada no Município de Delftnópolís,
Estado de Minas Gerais, com a área
de 178.875,00m2 (cento e setenta e oito
mil, oitocentos e setenta e cinco metros quadrados), de propriedade atribuída a Jair Gomes de Andrade, assim configurada: Tem ínlcío no vértice 1, situado na margem <la estrada
Municipal que liga as Cidades de Ibírací e Delrinópolia; daí, COm azimute
de 90"00' e distância de 924.92 metros
vai encontrar o vértice 2, confrontando até aí, com o remanescente de terras pertencentes a Jair Gomes de Andrade; daí, com azimute de 180" ao' e
distância de 701,55 metros, conrrontando com terras de Furnas - Centrais Elétricas S. A., vai encontrar o
vértice 3, situado na margem direita
do Rio Grande; daí, descendo o referido rio, acompanhando a sua margem direita, numa distância aproximada de 1.350,00 metros, vai encontrar o vértice 4, situado junto à ponte
dos Peixoto; daí, seguindo pela mar-
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gero da estrada Municipal, acima. mencionada, com azimute de 0"00' e dis-

tância de 13,92 metros vai encontrar
o vértice 1, a partir do q-ral teve início est-a descrição.
Art. 3.° Fica autorizada Furnas _
Centrais Elétricas S.A. a promover
a desapropriação das áreas de terra e
respectivas benfeitorias, de que trata
este decreto, na forma da legislação
vigente, Com os seus recursos próprios.
Art. 4." Nos termos do
Decreto-lei n." 3.365, de
de 1941, modificado pela
2.786, de 21 de maio de

artigo 15, do

21 de junho
Lei número
1956, fica a

expropriante autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de
desapropriação, para fins de imissão
de posse das áreas de terra e respectivas benfeitorias, abrangidas por este
Decreto.
Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, r€'vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 81.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N.o 76.442 DE
OUTUBRO DE 1975

15

DE

Declara de utilidade pública, paTa
fins de desapropriação, área de
terra necessária à construção da
subestação de M acatuba, da Companhia Paulista de Força e Luz .CPFL, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b" do Código de Águas e
no Decreto-lei n.? 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do pro'cesso MME 701.953-75,
DECRETA,:

Art. 1.9 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra com 3. 872,40m.2
(três mil, oitocentos e setenta e dois
metros e quarenta centímetros quadrados), necessária à implantação da
subestação de Macatuba, no Munlcí..
'pio de mesmo nome, Estado de São
Paulo.

Art. 2.° A área de terra referida
no artigo anterior compreende aquela constante da planta de situação
número BX-SK-47.318 - São Pau110, aprovada pelo Diretor da Dlvlsão
de Concessão de Serviços de Eletrícidade do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, no processo
MME 701.953-75, e assim descrita:
"Urna área de terra, constítutda pelos lotes de n- 1 até n.? 12, sem benfeitorias, localizada no bairro "Ja1'4
dim Panorama", no Município de
Macatuba, Comarca de Pederneiras,
Estado de São Paulo, de propriedade
atribuída a Luiz Zillo e outros, assim
configurada: "Tem Início no marco
ns 1, cravado na divisa com a rua Virgílio Iney; deste ponto, segue com o
rumo e distância N 43°58'E - 47,70 metros margeando a referida rua Virgilia Iney até encontrar o marco 0.° 2,
neste ponto, descrevendo um arco d-;
círculo com raio de curvatura de 9,00
metros, cujo ângulo interno é de ....
90.°00', segue, até encontrar o marco
n.v 3, cravado na divisa com a rua
Jacob Daré; deste ponto segue com
o rumo e distância S 46°02' E - ..
42,00 metros margeando a referida
Tua Jacob Daré até encontrar o marco n.s 4; neste ponto, descrevendo
um arco de círculo com raio de curvatura de 9,00 metros. cujo ângulo interno é de 90.° 00', segue, até encontrar o marco n,« 5, cravado na dívlsa com a rua 1; deste ponto segue
com o rumo e distância S 43.° 58' W
~ 47,70 metros margeando a referida
rua 1 até encontrar o marco n.v 6,
neste ponto, descrevendo um arco de
'Circulo com raio de curvatura de !J,OO
metros, cujo ângulo íntern r é de ..
90.° 00', segue, até encontrar amarei)
0.° 7, cravado na divisa com a rua
'Benedito D. Maciel; deste ponto segue com o rumo e distância N 46." 02'
W - 42,00 metros margeando a relerfda rua Benedito D. Maciel até encontrar o marco n.o 8; neste ponto,
descrevendo um arco de círculo CDm
raio de curvatura de 9,00 metros,
cujo ângulo interno é de 90.° 00', segue, até encontrar o marco n.> 1, eravado na divisa com a rua Vírgrllo
rnev, onde teve início este descrição" .
Art. 3.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a desapropriação
da referida área de terra, na forma
da legislação vigente, com seus recursos próprios.
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parágrafo único. Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei n'' '3.365, de
1.1 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.s 2,786, de 21 de maio de 1956,
ríoe a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
[missão de posse na área de terra
abrangida por este Decreto.
Art. 4." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro
de 1975;
154. 0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76.443

DE

15 DE

OUTUBRO DE 1975

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa uma faixa de terra destinada à passagem fie linhas de
transmissão da Companhia Força e
Luz Cataguazes-Leopoldzna, no Estado de Minas Gerais,

O Presidente da Repúbltea,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, inciso TIl da Constituição,
tendo em vista o disposto no art. 151.
letra c do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n.'' :35.851, de
16 de julho de 1954, e de acorde com
o que consta do Processo MME ...•
701. 885-75,
DECRETA:

Art. L" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constítuição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo as linhas de transmissão
.a seguir mencionadas:
a) na tensão de 69 kV, partindo da
subestação Saudade, localizada no
Município de Cataguazes. Estado de
Minas Gerais, para a estrutura n.s
16 da linha de transmissão Nova Usina Maurício-Muriaê, no mesmo Estado·
b)' na tensão de 22 kV, partindo da
mesma subestação Saudade ,,)ara a
rede de distribuição da crtaoe de Cataguazes (alimentador IlI);
c) na tensão de 22 kv. partindo da
.subestaçãc Saudade para o distrito
de Sereno, pertencente ao Muntcípío
de Cataguazes.

Parágrafo único. Os projetos e
planta de situação das linhas de
neste artigo
transmissão referidas
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Serviços
de Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energía Elétrica
no processo MME 701.885-75.
Art. 2." Fica autorizada a Companhia Força e Luz -Cataguazes-Leopoldina a promover a constituição de
Servidão administrativa nas referidas
áreas de terra.. na forma da regíslação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de
transmissão referidas no artigo 1.0
Art. 3." Fica reconhecida a conveniência da constltuíçâo de servidão
administrativa necessária em favor"
da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina para o tuu indicado,
a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de pra- ,.
tícar todos os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de Iínhaa
telegráficas ou tcicrõn-cas euxtlíares, bem como suas poasiveís alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra. via pratícável.
â
1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus Iímitarão o.
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência, da
prática dentro 'das mesma..C;. de quais":
quer atos que embaracem ... \1 causem
danos, incluídos entre eles os de erguer .construções ou fazer plantações;
de elevado porte.
§ 2.0 A Companhia Força e Luz -Oatàguazes-Leopoldina poderá promo-.
ver, em Juízo, as medidas neceasárías"
à constttu.cão da - servidão administrativa de caráter urgente. utilizando
o processo judicial estabelecido no'
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho,
de 1941, com as modificações íntro-.
duaídas pela Lei n,e 2.786, de 21 de
ma.o de 1956.
Art. 4." Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re-,
vogadas es disposições em. contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1975;
154." da Independência e 87.0 da
República .
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki
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DECRETO N9 76.444 -

DE

15

DE OUTUBRO DE 1975

Dispóe sobre a transposição e transformação de cargos para as Categorias
Funcionais dos Grupos - Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades
de NÍVel Superior. Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e
Scroíços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do Depar-i
tomento Naciotuü de Obras de Saneamento e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,
itens III e vrn, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99,
da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo
DASP número 06633/75
DECRETA:

Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo r, para as
Categorias Funcionais de Artífice de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comu-

nicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Artífice de Aeronáutica, Artífice
de Artes Gráficas e Auxiliar de Artifice, do Grupo Artesanato, código: ART-700;
Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: SA-SOO' Médico,
Entermeiro, Odontólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro,
Arquiteto, Economista, Técnico de Administração, Contador, Estatístico,Técnico
em Comunicação Social e Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível
Superior; código: NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Operacional de
serviços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de
Engenharia, Desenhista, Tecnologista, Agente de Telecomunicações e Eletricidade,
Agente de Cinefotografia e Microfilmagem, Agente de Transporte Marítimo e
Fluvial, Técnico de Contabilidade e Telefonista, do Grupo Outras Atividades de
Nível Médio, código: NM-1000; Procurador Autárquico, do Grupo Serviços Jurídicos, Código: SJ-llOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo serviços
dfl Transporte Oficial e Portaria, código: TP-1200, do Quadro Permanente do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento, os cargos cujos ocupantes se
habilitaram no processo seletivo de que tratam os decretos de estruturação dos
referídos Grupos, com as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 OS cargos relacionados no Anexo m deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, na
forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10
de dezembro de 1970.
Art. 39 Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de saneamento os cargos e encargos de Gabinete, relacionados
no Anexo IV deste Decreto.
Art. 49 O órgão de pessoal apostílará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 59 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará automaticamente o pagamento, aos funcionários íneluídos no novo Plano de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II, das gratírícacões ref~r~n.tes ao reg~e
de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordmano a este vmculado e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos funcionários a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 69 Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, na forma do Anexo V deste
Decreto.
Art~ 7Q OS efeitos financeiros deste Decreto, com. base pas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo U, vigorarac a partir de 19 de
novembro de 1974 correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios dO' Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
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Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Brasília, 15 de outubro de 1975; 154'? da Independência e 87'? da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
MaurtciQ Rangel Rets

JS

D.

o.

anexos mencionados no presente Decreto foram dublicados no
de 17-10-75 (Suplemento).

DECRETO

N.o 76.445 DE
OUTUBRO DE 1975

15

DE

Fixa o fator de reajustamento salarial
relattvo a outubro de 1975
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Oonst.ltuicão,
e tendo em vista o disposto no artigo
3.°, da Lei n.s 6.147, de 29 de novembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 :Ê fixado em 1,37 (um in...
teíro e trinta e sete centésimos), o
fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de outubro de
1975, aplicável às convenções, acordos
coletivos de trabalho e decisões da
Justiça do Trabalho, nos termos do
que dispõe a Lei n.e 6.147, de 29 de
novembro de 1974.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COntrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.446 - DE 16
OUTUBRO DE 1975

DE

Declara de utilidade pública e interesse social. para fins de desaprOpriação pelo Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, DNOCS,
área de terra abrangida pelo Projeto de Irrigação "Paraipaba" no
Vale do Curu, no Municípto de
Paracuru, no Estado do Ceará.

O Presidente da República,
usando. das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da COnstituição, e na conformidade do artigo

49, da Lei ne 4.593, de 29 de dezembro
de 1964,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
- D.N.O.C.S., uma área de terra
com 7.178,1250 na (sete mil, cento e
setenta e oito hectares e mil, duzentos e cinqüenta centrares). aproximadamente, situada no Munícíptc de
Paracuru, no Estado do Ceará, abrangida pelo projeto de Irrigação "Paraipaba", no Vale do Curu, assim
descrita nas plantas constantes do
Processo ns 12.609-75-MI. devidamente rubricadas pelo secretário Geral do Ministério do Interior: Polígono A: - partindo do ponto 01, &.O
sudoeste da localidade "Zabelê" na
distância de 1,50 km, com 03926' 42"
de latitude e 39915' 23" de longitude,
tomou-se o rumo de 8930' SO, mediu-se 5.S00m para o ponto 02, ao
Sudoeste da Fazenda Curral Velho,
na distância de 3,00 km, COm 03929'
47" de latitude e 39915' 53" de longitude. Deste, com o rumo de Gl c 30'
SE, mediu-se 3.300m para o ponto 03.
ao Sudeste da Fazenda Curral Velho, na distância de 3,25 km, com
03° 30' 36" de latitude e 399 14'19"
de longitude. Deste, com o rumo de
72900' NE, mediu-se 775m para o
ponto 04, ao Sudeste da Fazenda
curral Velho, na distância de 3.25
km com 03930' 28" de latitude e
399'13' 54" de longitude.' Deste, com
o rumo. de 841,1 00' NE, mediu-se 950m
para o ponto 05, ao Sudeste da Fazenda Curral Velho, na distância de
3,50 km, com 03930' 25" de Ianítude
e 39913' 23" de longitude. Deste, com
o rumo de 56900' SE mediu-se 1.8:l5m
para o ponto 06, ao Sudoeste da lo-,
caltdade de Lagoa dó Mato, na distância de 3,50 km, com 03\1 30' ;)9" de
latitude e 391,1 12' 34" de Iongttude ,
Deste, com o rumo de 80° 30' SE, mediu-se 1. 550m para, o ponto 07, ao
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sudoeste da localidade de Lagoa 00
Mato~

na distância de 2.25 km, com

03931' 06" de latitude e 39911' H" de
longitude. Deste, com o rumo de
55 9 00' NE, mediu-se 950m pata o
ponto 08, ao Sudoeste da loca.Idade

de Lagoa do Mato, na distância de

1,30 km, com 03930' 49" de Iasrtude

e 399 11' 18" de long:tude., Deste, com
'O

rumo de 59900' SE médíu-ae 1.425:rri

para o ponto 09, ao Sudeste da localidade de Lagoa do Mato, na distânela-de 1,80 km, .com 03931' 12"- de .Iatitude e 39 9 10' 39" de longrtude ,

Deste, com o rumo de 45900' NE, me-

diu-se 2.300m para o ponto 10,a Este
da .Iocalidade de Lagoa do Mato, na
distância de 2,00 km, carnOao 30' 19"
ceJaütude e 39909' 45" de longitude.

Deste, com o rumo -dé 48900' NE,
mediu-se 1. 250m para o ponto 11, ao
Sudeste da localidade, de' Lagoa da

Pedra, na distância de 1,75km, com
03929' 53" de latitude e"39 9 09' "15" de
longitude. Deste, com o rumo de
75900' NO, mediu-se 5.675m para o
ponto 12, ao Oeste da localidade de
Lagoa da Pedra, na' distância de 4,25
km com 03929' 09" de 'latitude e
38 9-12'13" de longitude. Deste; com
o rumo de 33900' l~.e.; mediu-se ãõum
para o ponto 13, ao Oeste da iocalídade de Lagoa da pedra, na distância
de ,4,00 km, com 0392.9' 02" de' ratatude e 39012' 08" de longitude. Deste,
com o rumo de 75900' NE, mediu-se
250m para o ponto 14, ao Oeste' da
LOcalidade de Lagoa da Pedra na
distância de 3,75' km. com 03928.' 59"
de, latitude e' '39912' 00" de longitude.
Deste, como rumo de 46900' NE, mediu-se 400m para o ponto 15, ao Noroeste da localidade de Lagoa da-Pédra; na distância 'de 3',50 km, com
03 928' 50" de latitude e 39911' 52" de
longitude. Deste, com' o rumo de
39930' NE, mediu-se 300m, para0
ponto 16, ao Noroeste da' tocalidade
de" Lagoa, da Pedra, 'na distância
3,45 krri, com 03928' 44" de latitude t:
390 11' 45" de Iongttude . "Deste.vcom
o rumo de 469'·30' NE, mediu-se 250m
para o ponto 17, ao Noroeste da localidade de Lagoa' da Pedra, na' dístâncla de 3,25, km, com 039' 28' 37"
de' latitude e 39911' 39" de' longitude.
Deste, com o rumo de 71930' SE, medlu-se 200m 'para o ponto 18, ao Noroeste da localidade de ' 8'.W8, da Pedra na distância de '3.10 km, com
'Ü3 92B' 39" de latitude e 39911' 32" de
Iongttude, Deste" com o rumo de
109. ao' NE, mediu-se 40m para o ponto 19, ao Noroeste da localidade. ete
Lascaida Pedra. na' distância de 3;10

de

km, com 03928' 37" de latitude e
399 11' 32" de longitude. Deste, com
o rumo de 73°00'NE. mediu -se 350m
;para o ponto 20, ao Noroeste ria localidade de Lagoa da Pedra, na distância de 2,85 km, com 03928' 34" de
latitude e 399 11' 22" de longitude.
Deste, com o rumo de 75930' NE, mediu-se 200m para o pon.u :1. 'ao Noroeste da localidade de Lagoa da Pedra 'na distância de 2,65 km, com
U3;> 28' 33" de latitude e 399 11' 15"
de .Iongftude , Deste, com o rumo de
469 00' NE, mediu-se 125m para o
ponto 22, ao Noroeste da localidade
de .Lagoa da Pedra, na distância de
~,60 km, com 03928' 30" de latitude
e 399 11' 12" de longitude. Deste, com
o rumo de 00900' N mediu-se 150m
para. o ponto 23, ao Noroeste da localidade de Lagoa da Pedra, na dístâncta de 2,65 km, com 03 0 28' 25" de
latitude e 399 11' 12" o'
ll"iGude.
Deste, com o rumo de 76930' NO, medíu-se 3.350m para o ponto 24,ao
Nordeste da Fazenda Curral Velho,
na distância de 3.50 km, com 03? 28'
-dé latitude e 39912' 57" de longitude. Deste, com o rumo de l!3;> 00"
NO, mediu-se 150m para o pont-o 25,
ao Nordeste da Fazenda Curral Velho, na distância de 3,60 km com
039 27' 55" de latitude e 39912' 57" de
longitude. Deste, com o rumo de
28.9 OO~ NE, mediu-se 250m para o
ponto 26, ao Nordeste da Fazenda
Curral Velho. na distância de 3,80 km,
com 03927' 47" de latitude e 390 1 2 '
53" de, longitude. Deste, com o rumo'
de ,76 900' NO, mediu -se 2. 225m para
o 'ponto 27, ao Nordeste da Fazenda
Curral Velho, na distância de 2,80
km com 03927' 30" de latitude e
39" 14' 04" de longitude. Deste, com
o rumo de 32900' SO, mediu-se 100m
para o ponto 28, ao Nordeste· ãa Fazenda Curral Velho, ná dístâncía de
2,75 km, com 03927' 33" de latitude e
3901,4' 06" d- Ionvitude . , D-~~t~, cem o
rumo de 79900' NO mediu-se 2.125m
para o ponto 29,M 'Noroeste da Fazenda Curral Velho. na distância de
3,10 km, Com 03927' 20" de Iatrtude
e 39015' 13" de longitude. Deste com
o rumo de 15900' NO, medíu-se Lizõüm
pata o ponto 01. ao Sudoeste da localidade "Zabelê" na distância de
1,5,0 km, com 03926' 42" de, latitude
e 399 15' 23" de longitude, ficando
assim fechado o Polígono A com uma
área de 4.828,1250 ha (quatro mil, oitocentos e vinte e oito hectares e mil
duzentos e cínqüenta. centlares) . PoIígono B: partindo do ponto :)1. ao
Norte-da localidadeide Lagcavde Be-c.
üú"
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goa Macambil'a, na distância de
ber na distância de 100m, com
03926' 39" de latitude e 39908'28"
1. OOOm, com 03° 27' 12" de latitude e
de longitude, tomou-se o rumo de
39909' 40" de iongttude , Deste. com
77" 00' NO, mediu-se 475m pata o
o rumo de 24° 00' NO. mediu-se 325m
ponto 02, ao Sul da localidade de Papara o ponto 15, ao Noroeste da localidade de Lagoa Macambira, na disraipaba, na distância de 200m, com
03'"' j j ' 33" de latitude e 3!W 08' 43" de
tância de 1. 750m, com 03º 26' 18" de
latitude e 39° 09' 51" de longitude.
longitude. Deste, com o rumo de
01930' NE, mediu-se 1.100m para o . Deste, com o rumo de 76º 00' SE, mediu-se 2.825m para o ponto 16. ao Sul
ponto 03 ao Norte da localidade de
paraípaba, na distância de ãüüm, com
d.c localidade de Lagoa de Beber, na.
distância de 400m, com 03927' Q8" de
03<> 26' 00" de latitude e 399 aR' 42"
latitude e 39Q 08' 22" de longitude,
de longitude. Deste, com o rumo' de
14900' NE, mediu-se 500m para o
Deste, com o rumo de 11900' NO, mediu-se 925m para o ponto 01, ao Norte
ponto 04. ao Sul da localidade de Lagoa da Cana Brava, com 03925' 42!'
da localidade' de Lagoa de Beber, na
de latitude e 39908' 38" de longttuôe ,
distância de 100m, com 03926' 39" de
latitude e .390 a8'28" de longitude .jtDeste, com o rumo de 76900' NO. mediu-se 2.1OOm para o ponto 05, ao
cando aSSIm fechado o polígono .B,
com uma área de 2.350 ha (dois mil,
Oeste da localidade de Lagoa da Cana.
trezentos e cinqüenta hectares).
Brava, na distância de 1.00am tom
03<125' 27" de latitude e 39Q 09' ~3" ce
Art. 2\1 A área de terras, descrita
longitude. Deste, com o rumo de
no artigo anterior, pertence aoa ue75Y 00' NO, mediu-se 3.850m para o
guíntes proprietários: Adélia de Paíva
ponto 06, a Este da localidade de SáO
Braga, .Adolfo Cardoso .dos Santos,
Miguel. na distância de 1.750m. com
Antônio LUcas, Antônio Ferreira Li03925' 03" de latitude e 39Q 11' ·H" de
'ma, Antônio Clodoaldo de Alcântara
longitude. Deste, com o rumo de
e Silva, Antônio Pinto Mendes.iAn89Q 00' SO, mediu-se 2.100m para. o
tônío Jucá, Assis Silveira da Costa,
ponto 07, ao Oeste da localidade de
Augusto Ferreira Lima, Bento FaSão Miguel, na distância de 4DOm,
cundo de Castro, Bernardo de Sousa
com 03° 25' 06" de latitude e '399 12' 40"
Lima, Cesárío Oliveira Neto. Dominde longitude, Deste, com o rU!DO de
gos Lucas dos Santos, Espólio de Vi33900' SO., mediu-se 2.30am para o
cente Ferreira de Paiva, Espólio" de
ponto 08, ao Noroeste da locahdade
Antônio Tabosa de Souza, Espólio de
de Carnaublnha, na distância de 500m
Rosa Costa' Fecundo, Espólio de Macom 03'? 26' 02" de latitude e 399 13' 16';'
noel Pedro dos Santos, Esp6lio de Tito
de longitude. Deste, com o rumo de
Mendes da costa, Espólio de Joaquim
84900' NO, mediu-se 2. 625m para o
Moreira Francisco Braga de Paiva,
ponto 09,ao Noroeste da localidade
Fleurice Sales Moreira. Francisco Fade Macacos, na distância de 1.900m,
cundo de Castro, Francisco Lucas dos
com 03925' 53" de latitude e 399 14~
Santos, Francisco Antunes Saraiva,
37" de longitude. Deste. com o rumo
Francisco Jucá, Francisco Pinto .jucâ,
de 71966' SO, mediu-se 725m para o
Francisco Jucá Pinto, Geraldo Moponto 10, ao Noroeste da localidade
reira Duarte, João Batista. Morena,
de zaberê, na distância de 250m, com
João de Castro Moura, João Ferreira
03926' 01" de latitude e 39914: 55"
Lima, João Ferreira Saraiva, João
de longitude. Deste, com o rumo de
Cordeiro de Alencar, João Gomes
34° 00' SO, mediu-se 175m para o ponGrangeiro, João Leq;nel, ,J020' Barroso
to 11, ao Oeste da localidade de ZaNeto, José Braga de Paíva José de
belê na distância de 250m, com 03'.'
Paíva, José Gildenor Sales Moreira,
26' 06" de latitude e 39g 14' 58" de
José Itamar Sales Moreira, José Sales
longitude. Deste, com o rumo de '18Q
Moreira, José Lucas dos Santos, José
00' SE, mediu-se 1.425m para o ponto
Martins
de Azevedo, José Mendes da
12, ao Noroeste da localidade de ]\1&Silva, José Cipriano Moreira, Joaquim
cacos, na distância de 1.000m, O:JD1
Simplíclo de Souza, Joaquim de Al0392;)' 15" de latitude e 39914' Ll" de
meida Lucas, Luiz Teixeira Magalongitude. Deste, com o rumo de 129
lhães, Luiz Lucas dos Santos, Luiz00' NE, mediu-se 300m para o ponto
13, ao Noroeste da Iocaltdade de MaAntunes Ferreira, Luiz Cipriano Moreira, Maria Iaci de Paiva, Maria Lu";'
cacos. na distância .Ie 1.200m, COTrI
03'? 26' 05" de latitude e 39914' 1-1:" de
zia de Paíva Braga, Manoel j'errcrra
longitude. Deste, com o rumo de 76'?
Lima, Manoel Ferreira de Almeida,
00' SE, mediu-se 8. 625m para o ponto
Manoel Facundo de Castro, Manoel
14, ao Noroeste da localidade de LaMendes da Silva, Manoel Barroso de
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Souza, Manoel Jucá Barroso, Manoel

com o que consta do processo MME

Firmino da Silva, Manoel Firmino de
Souza, Martins Cavalcante da Costa,
Otacíllo de Souza Moreira,. Pedro Cinaco. Raimundo Braga de Paiva, Raí-

701.255175,

mundo Gomes da Silva, Raimundo
Nonato de Oliveira, Raimundo Paulo
Moreira, Rita de Paíva Go15, Vakle-

mar de Alcântara e Silva. Vicente
Ferreira Lima, Vícente Correia de
Souza, Zacarias Espinosa.
Art. 39 A área das terras devo! utas,
com 655.75 ha (seiscentos e cinqüenta
e cinco hectares e setenta e cinco
ares) está excluída da área constante
do artigo primeiro.
Art. 49 O Departamento Nacional
.de Obras Contra as Secas fica autorizado a promover e executar; com
recursos que lhe sejam destinados
para realização do Programa de rrrtgaçãc do Nordeste, a desaprcprração
de que trata este Decreto.
Art. 59 O expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto. poderá
proceder, se alegar urgência, de conformidade com o artigo 15, do Decreto-Lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as alterações da Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975;
154'" da Independência e 879 g.a
República.
ERNESTO GEISEL

Mauricio Rangel Reis

DECRETO N.Q 76.447 -

DE 16 DE

OUTUBRO DE 1975

Declara de utilidade pública para :ins
de constituição de servidão cuiministrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de t-cnsmtseão
da Companhia de taetmcíaoáe de
Pernambuco - CELPE, no Estado
de Pernambuco.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
'Ü. artigo 81, item lU da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artdgo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.' 35.851,
ce 16 de julho de 1954, e de acordo

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de uti-

lidade pública, para fins de constituição de servidão admínístrattva, 35
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largur-a, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Mírueíra e Olinda, nos Municípios
de Paulista e Olinda, respectivamente.
no Estado de Pernambuco, cujos P1'0fetos e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processe
~ 701.255/75.
, Art. 2.°
Fica autorizada. a COmpanhia de Eletricidade de Pernambuco
,- CELPE a promover a constituição
de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer ne-cessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
adrn1nistrativa necessàrta em favor da
Companhia de Eletricidade de Per..
.nambuco -- CE'LPE, para o fim Indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concesslonáríatde
praticar todos os atos de construção,
operação e .manutenção da mencíonadá linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares.
bem como suas posstveís alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado,
atnda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde oue
não haja outra via praticável, .
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas ,~lo ônus.
limitarão o uso e gozo das mesmas 80
que for compatível com a exíatência
da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem
ou causem danos, incluídos encte eles
os de erguer construções ou faz-er plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Companhia de Eletrtcldade de Pernambuco - CELPE, poderá promover, em Juizo, as medídaa
necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente, i.tí..
lizando o processo judicial estabelect..
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do no Decreto-lei n.e 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei n.v 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla, 16 de outubro de 1fl75;
154.0 da Independência e av' da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki tiet«

DECRETO

N° 76.448 -

OUTUBRO DE

Di:

16 DE

1975

Declara de utilidade pú1JUCfl para fins
de constituição de eeruuião administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão da Companhia. paulista de Força e Luz - CPFL, no B:atadc de São
Paulo,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III. ae coasntut-

ção, ,e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra "c", do Código de
Aguas, .regulamentado pelo Decreta
n'' 35.851, de 16 de julho' de 1954, e de
acordo, com o que consta do processo

,MME 701. 503-75,

'

DECRETA;

Art. 10. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admírnstrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tenco
como eixo a linha de transmissão que
parte da linha de transunssuo Gavião Peixoto - Jau, até a subestacâo
de Bccaina, no Município de Bocatna,
no Estado de São Paulo, cujo projeto
e planta de situação n" BX-8K-47.484
foram aprovados por 'ltu 00 Diretor
da Divisão de Concessão de Serviços
de Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica,
no processo MME 701. 50H-75.
Art. 20 • Fiéa autortzaca a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
a promover a constrtuiçao de servidão
administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão rererãda. no .artdgu lo.
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Art. 30 • Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão"
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atríbuídc
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção. da mencionada linha.
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra Via pratrcável ,
Parágrafo único. Os propríetáríoe
das áreas de terra attngrdas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão," abstendo-se, em
conseqüência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os. de erguer construções ou
fazer plantações de elevaúo porre,
Art. 40 • A Companhia Paul1sta de
Força e· Luz - CPFL, pódera promover, em" Juízo, as medidas necessarias
à -constdtuíçâo da servíríão admíníatrativa de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei n-: 3.365, de 21. de junnc
de 1941, com as .modífícaçôes introduzidaa pela Lei n'' 2.786, de 21 de maío
de 1956,

Art. 50. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publtcaoa..),_ revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 16 de outubro- de ... 975:;
1540 da Independência c 870 " da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki" Ueki

DECRETO N.O 76.449 ---:- DF 16 DE
OUTUBRO

DE

1975

Declara de
utilidade públzca, para
fins de desapropriação, terrenos
necessários à implantação da ssbestação de .socetec, da Companhia.
Paulista de Força e Luz - CPFL.
no Município de Bocaiaui, Estado de
São paulo.,

O" Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Oonstttuíçâo,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b", do Código- de Aguas e,
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no Decreto-lei número 3.365, de 21 de
junho de 1941, e o que COnsta do Processo MME. número 701.503-75,
DECRETA

Art. 1.0 Ficam declaradas de utdlídade pública. para fins de desapro-

priação, os terrenos necessários à implantação da subestação de Bocaína,

no Município de Bocaína, no Estado
de São Paulo.
Art. 2.° Os terrenos referidos no

artigo anterior compreendem aqueles
-constantes da planta de situação nú ..
mero _BX-SK 47 ..484 - São Paulo,
aprovada por ato do Diretor da Divisão de Ooncessãn de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétri ca. no pro-

cesso MME. 701.503-75 e assim carac.terízados:

"Uma gleba de terra, sem benfeitorias, no Município de Bocalna. Estado de São Paulo. de propriedade atribuída a Waldomiro Vicentini, assim

configurada: tem início no marco número 1 cravado na esquina da Rua Al~
fredo .da C .. Cardoso com a futura
.Rua; deste ponto, segue com o rumo
e distância N 39.°23' E - 31,75 metros
margeandc a futura
R.ua até encontrar o marco número 2; neste pon"to f"" uma deflexão à direita, formando. um ângulo interno de 146.°36', e,
segue com o rumo e distância N ....
72" 47' E - 65.50 metros margeando
a :Est.rad, Municipal, até encontrar o
marco número 3: neste ponto, faz
uma deflexâc à direita formando um
ângulo interno de 123°22'. ~ sseue com
o rumo e distância S 50.°35' E' - 54,55
DECRETO N9

76.450 -

metros margeando a Rua Ulíssses
Correa, até encontrar o marco numero 4; neste ponto, faz uma dertexão à direita formando um ângulo 111terno de 89.°02', e segue com o rumo
e distância S 40.°17' W - 87,00 metros
margeando .a Rua Aquilino Pacheco,
até encontrar o marco número 5 ~ neste ponto faz uma deflexão à direita,
formando um ângulo interno de ..
90°38' e segue com o rumo e dtstãncta
N 50.o21'W - 89,05 metros margeando a Rua Alfredo da C. Cardoso, até
encontrar o marco número 1, onde
teve início esta descrição, onde forma
um ângulo interno de 90916'.
Art: 3." Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz - ...•
CPFL, a ,promover. a desapropríação
dos terrenos referidos no artigo ~.",
na forma da legislação vigente, com
os seus recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos .do
artigo 15, do Decreto-lei n.e 3.365, de
21 de. junho de 1941, modificado pela
Lei número 2'.786, de 21 de maio de
1956, fica a expropriante autorizada
a invocar o. caráter de urgência no
processo de desapropriação, para fins
de imissão de posse dos terrenos
'abrangidos por este Decreto.
Art. 4.° Fste Decreto entrará em vi:"
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 16 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

stuoeata Uekt
DE 16 DE OUTUBRO DE 1975

Abre à Justiça do Trabalho em, favor do Tribunal Regional do Trabalho da
5:;10 R~gião o .crédito sumlemcntar de Cr$ 6.568.000,00 para retorço de
âotaçãee consíçnasiae no oíaente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constdtuíção,
e da .autorízaçao contida no artigo 69 da Lei rl~ 6.187, õe 16 de dezembro
de 1974,

DECRETA:

.

Art. 19 Fica aberto à <Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regtonal do Trab~lho. d~ &'- Reglào, o crédito suplementar no valor de Cr$
6.568.000,00 tseis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil cruzeiros), para
reforço ele dotações ciçementarías consignadas ao subanexo 0800, a saber:
0800 - JUST1ÇA DO TRABALHO
0806 -- Tribunal Regional do Trabalho da 51!- Re0806.02040112.021 -

3.2.3.3 -

Cl'$I,OO

gião
Processamento de Causas

Salárlo-Famiüa .' •......................

10,000

10,
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Cr$ 1,00

'.000 000
840.000
50.000
58.000
67 000
250.000
100.000
150.000
43.000
6.588.000

'. \ :Art. 29 OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão)
ae anulação parcial de dotações otçamentárías consignadas no vigente Orçamento, a saõer ;
0800 -

JUSTIÇA DO TRABALHO..............

0806 -

Tribunal Regional do Trabalho da 5llo Re-

gião
Atividade -

_,

0806.02040112.021

4.1.4.0 -- Material Permanente
Atividade -

4.1.4.0 -

358.000

.

0806.02040123.021

58.000
150.000

Matertal Permanente

50.000
100.000
'.303 000

2802 -

Projeto 3 .1.1.1 01 3900 3900.99999999.999 -

3.2.6.0 -

Recursos Sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
2802.0307021~.100

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
RESERVA DE CONTINGllNCIA

.

5.303.000
907.000

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

907.000

Total

---.
6.568.000
----

Att. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bràsilia, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
Joâo Paulo dos Reis l'ellOso
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DECRETO N9 76.451 -

16

DE

DE OUTUBRO DE 1975

Abr~

a Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios - Recursos
sob Supervisão do Misiisténo da Fazenda, o crédito suplementar de
Cr$ 69.170.400,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Or-

çamento.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constltuíção,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, ae 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA~

Art. 1Q Fica aberto a 'I'ransferênclas a Estados, Distrito Federal e
Municípios - Recursos soo Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 69.170.400,00 (sessenta e nove milhões, cento
e setenta mil e quatrocentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamen. tárias consignadas ao subanexo 3000, a saber:
Cr$ 1,00
3000 -

TRANSFER:i!lNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICíPIOS

3001 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Encargos com o Pessoal do Estado do

-3001.03070212.408 3.2.7.3 . 01 JOO1.06291702.412 -

Acre - Lei nc 4.070-62
Entidades Estaduais

Pessoal

Encargos com.

6.845.000
o

Pessoal do Corpo de

Bombeiros do Estado da Guanabara
3.2.7.3 -

01 -

Lei nv 5.959-73
Entidades Estaduais

Pessoal

:3001..06311772.413 -

Encargos com o Pessoal da Policia Militar do Estado da Guanabara .....;. Lei n9'

3.2.7.3
01
3001.15814882.410
,
3.2.7.3
04
05
3001.15814882.411

Entidades Estaduais
Pessoal
~
Encargos com Inatdvos e Pensionistas do
Estado do Acre _ Lei nc 4.070-62
Entidades Estaduais
Inativos
-,'.' . . . . . . . . . . .

1.871.000

5.959~73

-

pensionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encargos com rnaüvos da Extinta Policia Militar do Estado do Acre - Lei n Q

11.985.200

1.598.000
4.457.000

4.711-·65

Entidades Estaduais
Inativos ..... '...........................
Encargos com Inativos do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara - Lei n Q

420.500

5.959-73
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
04 - Inativos
3001.15814882.415·- Encargos com Inativos da Polícia Militar

6.210.000

3.2.7.3 04 3001.15814882.414 -

cio

Estado da Guanabara ..- Lei nc

5.959-73
3.2.7.3 04 -

Entidades Estaduais
Inativos

35.783.700

T o t a I

69.170.400
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Art. 2(1 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
-de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
3900 -3900.99999999.999 3.2.6. O -

RESERVA DE CONTING:í!:NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

69.170.400

Art. 3(1 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
('"
,
Brasilia, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis veuoso

DECRETO

N9 76.452 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1975

:-Abre, à Presidência da República, em Ótoocr da Secretaria de Planejamento - Entidades swperotetonaâae. o crédito suplementar de .......•
Cr$ 10.935.300,00 paro. retorça de dotações consignadas no vigente Orçamento.

, ,0 Preside:t:lte da, República.
-usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item In, da Constituição,
e da autorização contida na artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
-de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Preeídêncía da República, em favor da Secretaria de Planejamento ----,. Entidades Supervísícnadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 10.935.300,00 (dez milhões. novecentos e trinta e cinco mil
:~',trezentos cruzeiros)" para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00

8.621.300
141.300
1.853.600

208.600
700
2.500

107.300
10.935.3(,0
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
39~0

-

3900.99999999 999 3.2.6. O -

Cr$

RFJSERVA DE CONTlNG~NCIA

1,00

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

10.935. 30l)'

Art. 39 O presente crédito, no Anexo 111 da Lei Orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$

4100 --

PRESID~NCIA DA

REPúBLICA TIDADES :3UPERVISIONADAS

1,00

EN-

4103 -- Conselho Nacional de Pesquisas
4103.03100502.248 - Coordenação da Política Nacional de Pes-

quisas

.

4103.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
4103.15844942.060 - Contrrbu'çâotpara -a Formação do Patrimônío do Servidor Público
.

Total

.

10.616.'00'
211.800107 .300

--10.935.300
'>
--~""-

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO

GEISEL

Mdrio Henrique Simonsea
JOão Paulo dos Reis vezzosc

DECRETO N9 76.453 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Fazeauia em favor de diversas unidades orçamentá-Tias o crédito suplementat de Cr$ 352.362.800,00 para retorço de dotações consignadas no vigent6 Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição•.
e de. autorização contida. no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro,
de 1974,
DECRETA;

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda em favor de diversas.
unidades orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 352.362 800,00'
(trezentos e clnquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil 'eoitocentos cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias consignadas ao>
subanexo 1700 a saber:
1700
1701
1701.03070202.001
3.1.1.1
01
170:?
1702.03080212.126

-

MINISTllRIO DA FAZENDA

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Secretaria Geral
Manutençü o dos Conselhos de Contribuímes
3.1'.1 1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e vantagens Fixas

Cr$

1,00

6.801.000'

2.200.001).·
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Cr$ 1,00

1702.03090412.005
3.1.1.1
01
1'/04
1704.03080322.011

-

Coordenação do Planejamento

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Jnspetorra Geral de Finanças
Administração Financeira. Contabilidade e
Auditoria
3 1.1.1 - P-essoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas..... ...
1705 - Divisão de Segurança e Informações
1705.03291692.003 - Assessoramento relacionado a Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 .....;. Vencímentcc e Vantagens Fixas
1706 - Conselho de Política Aduaneira
1706.03070422.458 - Onentaçào B Execução da Política Aduaneira
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencímentcs e Vantagens Fixas........
1707 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1707.03073922.002 - Assessoramento Relacionado a Assuntos
de Natureza Jurídica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencímentoa e Vantagens Fixas........
1709 - Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda
1-709.03070212.122 - Manutenção .dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
1710 - Secretaria da Receita Federal
1710.03080302.136 - Administra ção Fiscal e Tributária
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Venchnentcs e Vantagens Fixas........
1711 - Departamento de Administração
1711.03070212.013. - Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
1712 - Serviço do Patrimônio da União
1712.03070212.137 - Administração do Patrimônio da União
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencímentos e Vantagens Fixas
1713· _. Departamento do Pessoal
1713.03070212.010 - Admínistracão de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas........
T o tal "

3.612.600

18.153.000

139.000

1.410.000

5.930.000

32.961. '.200

263.522.000

1.859.000

6.560.000

9.215.000
352.362.800

Art. 29 Os recursos necesaáríoa à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial ué-dotações orçamentárias consignadas no vigente Or .
çamento, a saber'
Cr$

1,00

2800 -. ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sol: Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Repúblíce

Projeto --

2802.0307021~.100

3.1.1.1 -- Pessoal Cívtl
01 - vencimentos e Vantagens Fixas........

352.362.000
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía,
República.

16

ERNESTO

de

outubro de 1975; 1549 da Independência e 87Q da.

GEISEL

Mário Henrique stmonsen
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO N9 76.454 -

DE

16

DE OUTUIlRO DE

1975

Abre ao Ministério do 'l'raba-l1lO, o crédito suplementar de ••••••.•.••..•••••
Cr$ 5.307.100,00, para reforço de dotações consignadas no 'Vigente Or-

çamento.

o ~residente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição,
e aa autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério do Trabalho, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 5.307.100,00 {Cinco milhões, trezentos e sete mil e cem
cruzelrosr, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento; a·
saber:
Cr$
26.00 - MINISTÉRIO DO TRABALHO
26.01 - Gabinete do Ministro
2601.15070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimento,' e Vantagens Fixas .. , .....
02 - Despesas vertevete
.............•......
3.2.3.3 - Salárto-Pamíha
.
2601.15073922.002 - Assessoramento Relacionado a Assuntos

1,00

257.200
357.600
12.700

de Natureza .Jurfdíea
3.1.1.1 - Pess.ua Civil
01 - Vencímentcs e Vantagens Fixas
.
2601.15800212 185 -- Julgamento dos Recursos Relacionados ao

Trabalho Marítimo
Pessoal Civil
Vencímentos e Vantagens Fixas ......•.
Salário-Família
.
Secretaria Geral
Ccordeneçâc do Planejamento
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Serviços de Processamento de Dados e
InfonnaçÕf5
- Pessoal Ci.. .il
-- Vencímentco e Vantagens Fixas
.
- Despesas Variáveis
.
- Salário-Família
.
- Contribuições de Previdência Social
- Inspetoria Geral de Finanças

3.1.1.1 _.
01 3.2.3.3 26.02 2602.15090412.005 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 2602.15800242.065 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
26.05

198.300

57.400
2.300

241.&00.
46.000
7.000

460.000
150.000
44.000
40.000
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Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.3 3 - Salárío-Pamllía
.
26.06 - Divisão de segurança e Informações
2606.15291692.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas .......•
3.2.3.3- Salárío-Famflía
.
26.07 - Secretaria de Relações do Trabalho
2607.WaOO212.187 - Administração e Fiscalização do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.2. O - Material de Consumo ................•
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.3.3 - Salárlo-Familia
.
2607.15804752.189 - Coord-enação e Fiscalização das Normas
de Proteção ao Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
2607.15804762.188 - Supervisão da Higiene e Segurança do
Trabalho
3.2.3.3 - Salário-Família •....................•.•
26.09 - Secretaria de- Mão-de-Obra
2609.15804772.193 - Pixaçãu e Acompanhamento da Política
de Mão-de-Obra
3.1.1.1- Pessoal Ci"i.i
01 - Vencimentos e vantagens Fixas .......•
02 - Despesas 'variáveis
.
26.10 - Departamento de AdminLstração
2610.15800212.013 - Coordenação dos Serviços Administrati2605.150a0322.011 -

crs

1,00

390.000
80.000
15.400

55.000
700

71.200
146.100
13.500
30.000
4.400

65.700
14. '100

sso.cno
40.000

vos

3.1.1.1
01
3.2.3.3
26.11
2611.15800212.010
3.1.1.1
01
02

-

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia
.
Departamento do Pessoal
Administracão de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ...•....
Despesas Variáveis
.
'l·otaI

Art. 29

.

1.148.200
130.'100

650.000
28.000

- 5.307.100
--

====

OS recursos necessanos à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or-

çamento, a saber:
Cr$

26.00 26.05 -

1,00

MINISTÉFJO DO TRABALHO

Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 2605.150803:?,d.Oll
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

80.000

1.12

Aros Do PODER EXECUTIVO

26.07
Atividade
3. 1.3. 1
Projeto
3.1.1 1

-

crs

Secretaria, de Relações do Trabalho
Remuneração de Serviços Pessoais
2607.15804751.535
Pessoal Cívh

01 -

43.500

Vencimentos e Vantagens Fixas ......•.

Atividade -

2607 .15804~(52 .189

3.1.1.1
02
Atividade
3.1.1.1

Pessoal Civil
Despesas Variáveis .•.•.•..........•....
2607.158047f.2.188
Pessoal CivL.

--

02 - Despesas vanvãveía
26.11 - Departamento do Pessoal
.éttvrõece
3.2.3,3
Atividade
3.1.1.1

-

01 3.2.3.3 -

1,00

2607.1580r~12.187

.

4.425.600
40.000
40.000

2611. 'i5800212 :'010

Salárto-Farnílía .
~ôll.15800212 .196
Pessoal Cívü
Venciment(,~

0.0

•••••

0.0

••••••••••

e vantagens Fixas

Salário-Família

48.000 .

"

.

..............••....•...

600.000
30.DQO

.

5.307.100

Total

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília,
República.

16

ERNESTO

de

outubro de 1975; 154Q da Independência e 879 da

GEISEL

11-1ária FIenríque Simonlien

Arnaldo Prieto
João Paulo dos .Reis velloso

DEC.a.E'"J O 89 76.455 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Mmisrério aos ãraneportee, em favor da Secretaria Geral _. Entidades Sup~rvision'1etas, o credito suplementar de Cr$ 67.464.500,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Con..stítuição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei D9 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica

aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no
valor de Crê 67.464.500,00 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta
e quatro mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2700, a saber:
2700 -

MINIS'I'llRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
.2703.15844942.921 - Atividades a Cargo da Rede Ferrovíáría
Federal· S. A~
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social ..-,

Cr$ 1,00

2703 -

2.727.000
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o-s 1,00
2703.16895431.921 -

Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
4.3.3. O -- Auxilias pal'<:1 Obras Públicas . .
.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
2703.16895451.921 - Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações

12.000.000
2.000.000
16.000.000
14.000.000

2703.16895452.921 -

Atividades a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
.
06 - Salário-Família . . . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social

2703.16925421.921 4.3.3.0 -

7.129.500
548.000
60.000

Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
Auxilias para Obras Públicas
.

13.000.000

Total

67.464.500

.

Art. 2<;1 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no 'Vigente
Orçamento ao subanexo 2700, a saber:

o-s
2700 -

1,00

MINIS'rnRIO DOS TRANSPORTES

2703 -

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
AtividaQ€ - 2703.15844942.923
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social ...
Atividade - 2703.16890212.923
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
03 - Outros Custeios
.
..
06 - Salário-Família . . . .
07 - Contribuições de Previdência Social
.
Atividade -- 2703.16890502.923
3.2 .7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas . .
.
Projeto - 2703.16893161.923
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
03 - Outros Custeios
.
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxilios para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente
4.3.6.0 - Auxilias para Inversões Financeiras .....
Projeto - 2703.16895421.923
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.6.0 - Auxílios para Inversões Financeiras
.

Total .

2.727.000

5.739.500
2.890.000
548.000
60.000
3.560.000
563.500
392.000
21.315.000
245.000
735.000
1.249.500
25.040.000
2.400.000
67.464.500
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Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo UI da Lei Orçamentária
em curso, sofrera as seguintes alterações:
c-s 1,00
5700 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SUPLEMENTANDO

5701 5701.15844942.060 -

Rede Ferroviária Federal S. A.
Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público
.
5701.16895431.115 - Construção do Pátio e Estação Ferroviária de Brasília
.
5701.16895431.116 -- Acessos Ferroviários aos Terminais de
Combustíveis Líquidos
.
5701.16895451.123 - Melhoramentos nos Transportes Ferro-

5701.16895451.125 -

5701.16895452.122 5701.16925421.103 5701.16925421.105 -

2.727.000
10.000.000
4.000.000

viários Suburbanos da Grande São Paulo
Ampliação e Modernização da Frota de
Vagões e Carros
.
Manutenção dos Serviços Administrativos
Ramal Ferroviário de Cantagalo
.
Variante Ferroviária Santo EduardoVitória . . .
.

10.000.000
7.737.500
10.000.000

Total

.

67.464.500

Departamento Nacional de Estradas de
Ferro
5703.15844942.060
5703.16890212.212
5703.16890212.214
5703.16890502.213
5703.16893161.003
5703.16895421.161
5703.16895421.631

2.727.000
7.737.500
1. 500.000
3.560.000
24.500.000
2.400.000
25.040.000

20.000.000

3.000.000

CANCELANDO

5703 Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Projeto
Projeto
I'rojeto

-

Total . . .
67.464.500
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Dtirceú Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.456 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1975

AlJre ao Mini3terio da Saúde, o crédito suplementar de Cr$ 39.855.000,00.
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúhlica,
usando da .atri!Juição ~ue lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição,
e da autorização contada no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 197'1,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto M Mlnlstéric da Saúde, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 39.855.000,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e cínquenta,
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e cinco mil cruzeiros) , para reforço de dotações consignadas no vigente Or~
çar.nento, a saber:
Cr$ 1,00
25,00 - MINISTllRIO DA SAIIDE
25,03 - Secretaria Geral - Entdrãades Supervísíonadas
2503. 14070212.!:n8 - Atívídades <.i. Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder PÚblico
01 - Pessoal
6.900.000
1.100.-00(1;
07 - Contríbulçr'es de Previdência Social
2503.14070222.918 - Attvídades a cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder PÚblico
01 - Pessoal
110.000
07·- Contríbuíçõcs de Previdência Social......
36.000
2503.14070242.918 - Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder PÚblico
01 - Pessoal
140.000
46.000
07 - Contríbuíções de Previdência Social
2503.14072172.918 - Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7 5 - Pundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
'.'
_.......
50.900
2503.14442052.918 - Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 _. Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 ,- Pessoal
150.000
51. 600'
07 - Contribuições de Previdência Social
2503.14750411.918 - Projetos a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
4.200'
2503.14750501.918 - Projetos a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder PÚblico
01 '- Pessoal
,"
,
3,100'
2503.14752172.918 - Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7 ti - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.".............................
250.000'
2503.14754282.918 - Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Pú~

büco

01 07 .2503.14754292.918 3,2.7.5 _ 01 07 _

Pe&>oal
Contribuições. de Previdência Social
Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
,
Fundações Instituídas pelo Poder Publico
Pessoal
Contribuições de Previdência Social

4.170.800'
500.000

700.000
90.000
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o-s

1.00

77.400

600.;)00
70,QOO

750.000
100.000

200.000
100.000
100.000

3.000.000
8.655.000
800.000
2.000.000
700.000
200.000
2.200.000
1.100.000
1.000.000
250.000
700.000
150.000
2.200.000
600.000
Total

.

39.855.0"Q

Art. 29 Os recursos necessáríos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01'camento, a saber:
3900 -- RESERVA DE CONTINGllNCIA
3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.......... .....

39.855.000

Í17
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Art. 39 O presente crédito, no Anexo lI! da Lei Orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
55.00 - MINISTf'RIO DA SAúDE
Entidades
S upervisionadas
55.02 - - Fundação Serviço Especial de Saúde Pública
5502.14070212.348 - Coordenação dos Serviços de Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde
.
8.000.000
5502.14070222,382 - Edição e Distribuição de Publicações Didáticas Relacionadas ao campo de Saúde
146.00D
5502.14070242.019 - Manutençâr do Centro de Processamento
de Dados e Informações
.
186.000
.
5502.14072172.023 -- Capachacão de Recursos Humanos
50.900
5502.14442052.370 - Manutenção do Ensino da Escola de Enfermagem de Manaus
.
201.600
..
5502.14750411. 613 - Diagnóstico do Setor Saúde
4.200
5502.14750501.613 - Dlagnósüco do Setor Saúde
.
3.100
5502.14752172.023 - Capacíração de Recursos Humanos
.
250.000
.
5502.14754282.371 - Serviços de Saúde Materno Infantil
3.000.000
..
5502.14754282.372 - Servíços de Saúde para o Adulto
1.400.000
5502.14754282.373 - Serviços Odontológicos
.
270.800
.
5502.14754292.350 - controle da Tuberculose
170.000
.
5502.14754292.351 - Controle ela Lepra
60.000
5502.14754292.376 - controle das Doenças Evitáveis por Imunlzantes
.
560.000
5502.14762172.023 - Capacitação de Recursos Humanos
..
77.400
5502.14764472.377 - Assistência Técnico-Administrativa aos
Servíçcs Autônomos de Agua
.
670.000
5502.14764482.378 - Oríentação e Manutenção de Instalações
Sanitárias
850.000
Art. 4c Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasUia, 16 de outubro de 1975: 154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simoneen
Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis VClloso
DECRETO

NQ 76.457 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar de
'"
cr$ 26.663.700,00, para retorço de dotações consignadas no vigente
orçamento ..

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art 1Ç Píca aberto ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar no
valor de crs 26.663.700,00 (Vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e três
mil e setecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigent-e Orçamento, ~... saber:
Cr$ 1,,0~
25.00 - MINISTltRIO DA SAúDE
25.01 - Gabinete do Ministro
2501.14070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
50.000
02 - Despesas Variáveis
.
6.200
3.2.5.0 - ContribUições de Previdência Social .. '
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crs
2501.14070202.004
3.1.1.1
01
25.02
2502.14090412.005
3.1.1.1

-

1,00

Assessoramento Técnico
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

49.900

Secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

3,2.3.3 25.03 -

Salário-Família
Secretaria Geral -

sionadas

2503.14750212.917 -

.

.
Entidades Supervi-

200.000
10.000

Atividades a Cargo da Fundação Instituto

Oswaldo Cruz
3.2.7.5 Dl -

Fundações Instituidas pelo Poder Público
Pessoal . . . .
.

07 2503.14750452.917 -

Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz

3.2.7.5 -

Fundações Instituidas pelo Poder Público

01 -

Pessoal . . . .

07 2503.14750502.917 3 .2.7.5
01
07
2503.14752172.917

-

3.2.7.5
01
07
2503.14753472.917

-

3.2.7.5
01
07
25.04
2504.14080322.011

-

3.1.1.1 01 02 3.2.3-.3 3.2.5. O 25.05 2505.14073922.002 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
25.06
2506.14291692.003

850.000
200.000

-

3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 25.07 2507 14070212.013 3.1.1.1 01 -

.

Contribuições de. Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
Fundações Instituidas pelo Poder Público
Pessoal . . . .
.
Contribuições de previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Inspetoria Geral de Finanças
Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárto-B'amilia . .
.
Contribuição de Previdência Social
.
Consultoria Jurídica
Assessoramento Relacionado a Assuntos
de Natureza Jurídica
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado a segurança
Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Departamento de Administração
Coordenação dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

40.000
20.000

'100.000
150.000

300.000
80.000

120.000
40.000

193.000
25.300
5.000

2.000

86.000
10.000
4.000
13.000

88.300
18.700
3.000

700.000
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crs
3.2.3.3
3.2.5.0
25.08
2508.14750212.348

-

3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 2508.14750442.349 3.1.1.1 01 3.2.3.3 3.2.5. O 2508.14754292.350 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 2508.14754292.351 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5. O 2508.14754302.352 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
2508.14754302.353

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
2508.14754742.354

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
25.10
2510.14750212.348

-

3.1.1.1
01
3.2.3.3
2510.14754282.366
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
2510.14754282.367
3.1.1.1
01

-

Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência Social
.
Secretaria de Saúde Pública
Coordenação dos Serviços de Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárío-Famílía
.
Contribuições de Previdência Social
.
Informações e Estatísticas de Saúde
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia
.
Contribuições de Previdência Social
Controle da Tuberculose
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
Controle da Lepra
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárío-Famílía
.
Contribuições de Previdência Social
.
Fiscalização Sanitária nos Portos, Aeroportos e Fronteiras
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia
..
Contribuições de Previdência Social
.
Controle de Drogas, Medicamentos e
Produtos Congêneres
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Fiscalização do Exercício Profissional em
Saúde
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárío-Famílía
.
Contribuições de Previdência Social
.
Secretaria de Assistência Médica
Coordenação dos Serviços de Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Proteção e Recuperação da Saúde Mental
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárío-Famílía
.
Contribuições de Previdência Social
Controle do Câncer
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

1,00
45.000
35.000

1.400.000
70.000
110.000
200.000
100.000
3.000
4.700
3.200.000
200.000
350.000
76.000
1.000.000
120.000
100.000
20.000

700.000
80.000
50.000
30.000

100.000
12.900
16.000
3.000

300.000
20.000
16.000
11.300

1.100.000
100.000
3.400.000
700.000
250.000
240.000
600.000
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Cr$

02 3.2.3 .3
3.2.5.0
25.11
2511.14750212.348

-

Despesas Variáveis

Salário-Família . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Delegacias Federais de Saúde
Coordenação dos Serviços de Promoção,

Proteção
3.1.1.1 -

01 -

.

e

Recuperação

da

Saúde

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Pessoal Civil

3.2.3.3 - Salário-Família
.
2511.14750212.368 - Coordenação Regional dos Serviços de

1,00
50.000
80.000
10.400

1.000.000
153.000

Saúde e Saneamento
3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas varíáveís
3.2.3.3 -

25.12 2512.14070212.010 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 2512.14754282.225 3.1.1.1 Dl 3.2.5 O -

Salário-Família

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos- e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

.
.
',.

150.000
10.000
60.000

Salário-Família. .-

.

Contribuições de Previdência Social
Assistência Social a Servidores
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas . .:
Contribuições de Previdência Social

5.600.000
30.000
650.000
40.000

.
.

100.000
3.000

Total ..•............................

26.663.700

.
.

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00

25.00 25.06 -

Atividade 3.2.5.0
25.08
Atividade
3.1.1.1
02
25.10

Atividade

3.1.1.1
02
3.2.5.0
39.00

MINISTÉRIO DA SAúDE

Divisão

de

Segurança;

e

Informações

2506.14291692.003

- Contribuições de Previdência Social ....
- Secretaria de Saúde Pública
- 2508.14750442.349
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis
.
- Secretaria de Assistência Médica
-2510.14750212.348
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis
.
- Contrtbuíções de Previdência Social
- RESERVA DE CONTINGÉNCIA

3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

Total . . .

18.700

70.000

400.000
30.000

26.145.000
26.663.700

Art. 39 O presente crédito, no anexo IH da Lei Orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
55.00 -

MINISTÉRIO DA SAúDE -

Supervisionadas

Entidades

55.01 ----: Fundação Instituto Oswaldo Cruz
5501.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Promoção,

5501.14750452.380 5501.14750502.268 5501.14752172.023 -

Proteção e Recuperação da Saúde .....
Informes e Análise de Recursos Humanos
para a saúde
.
Desenvolvimento de Pesquisas
.
Capacitação de Recursos Humanos
.

1.050.000
60.000
850.000
380.000
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c-s 1,00

Produção de Agentes Profilãticas e
Terapêuticos .
160.000
Art . 49 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975' 154Q da Independência e 879 da
República.
'

'5501.14753472.381 -

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Paulo de Almeida Machado
J oâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N" 76.158 -

DE 16 DE

OUTUBRO

DE 1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, o crédito suplemen~ar
de Cr$ 63.600.000,00, para retorço de dotações consignadas no oíçetite
orçamento.

O Presldenta da República,
usando da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbica,
o crédito suplementar no valer de Cr$ 63.600.000,00 (sessenta e três mtIhões e seiscentos mil cruzeiros). para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento, a saber:
Cr$

1,00

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos soe Supervisão da Secretaria de
2802.08442053.109
3.2.7.2
01
07
2802.08442052.573

_.
--

3.2.7.2 01 -

Planejamento da Presidência da República
Expansão do Ensino Superior
Entidades ::?ederais
Pessoal
.
contribuições de Previdência Social
.
Regime de Tempo Integral no Magistério
Superior
Entidades Federais
Pessoal
.
Total

.

9.200.000
1.500.000

52.900.000

====
63.600.000

Art. 29 Os cecnrscs necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dctaçâo orçamentária consignada no vigente Orçamento, a E9.L"CT:
Cr$ 1,00

39.00 3900 99999999.999 3.2.6.0 -

RESERVA DE CONTINGJ!:NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
63.600.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis VellOso
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DECRETO Nº 76.459 -

DE

16 DE OUTUBRO DE 1975

Abre à Justiça do TralJalho em lavor dos Tribunais Regionais do Trabalho
das 3lJ. e 81). Reçíóee. o crédito suplementar de Cr$ 2.387.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o presidente da República,
usando da atribuição que Ine confere o artigo 81. item lU. da Constltulçâo,
e da autorização contida. na artigo 61? da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. Iv Fica aberto à Justiça do Trabalho. em favor dos Tribunais
Regionais do Trabalho das 21} e 8~ Regiões, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 2.387.000,00 (dois mílhôes. trezentos e oitenta e sete mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a
saber:
Cr$ 1,00
0800 -

JUSTIÇA ;:)0 TRABALHO

Oa04 -

Tribunal Regional do Trabalho da 3lJ- Região
Processamento de Causas
Salário-Família
.
Manutenção dos Serviços Administrativos
Encargos Diversos
..

Oa04.02040122.021
3.2.3.3
oa04.02040212.122
3.1.4.0
3.2.3.3

-~

Salárío-Famílía

135.000
20.000
55.000

.

Oa09 __ Tribunal Regional do Trabalho da alJ- Reo

gtão

Oa09.02040112 .0.2'1 - Processamento de Causas
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos. e Vantagens Fixas
.
Oa09.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 -" Pessoal Civil
01 - Vencímentcs e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salárío-Pamíha
.
Oa09. 02040212.1n - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencímentcs e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.

Total

.

1.000.000
280.000
9.000
820.000
68.000
2.387.000

----

Art. 29 Os recursos n ecessanos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações o-çamentárias conslgnac'as no vigente 01'·
çamento, a saber:
0800 0804 -

Atividade -

JUSTIÇA DO TRABALHO

.

227.300

.

190.(,00

.

20.0UO

--Tribunal Regional do Trabalho da 3lJ- Re-

giâo
0804.0204011;.1.021

Pessoal Civil
01 - Vencírnentcs e Vantagens Fixas
Atividade - Oa04. 02{1<10212 .122
3. 1. 5.. O - Despesas de Exercícios Anteriores
0809 - Tribunal Regíonal do Trabalho da
gião
3.1.1.1 -

a~

Re-
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Atividade - Oaü9.0204021:,J,.122
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social ....
3900 - RESERVA DE CONTINGI>NCIA
3900.99999999.999 3.2.6. O -

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

crs

1,00

17.300
2.159.700
2.159.700

- 2.387
-.
000

'l'otal

Art. 39 Es1;P Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Rfds VelZOso
DECRETO N9 76.460 -

DE 16 DE OUTUBRO

DE

1975

Abre ao Ministérzo do Interior o crédito suplementar de Cr$ 10.300.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente d e República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:
Art. ic Fica aberto ao Ministério do Interior. em favor da Secretaria
Geral. o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.300.000.00 (dez milhões e
trezentos mil cruzeiros). para reforço de dotação orçamentária consignada
no vigente Orçamento. ao subanexo 1900. a saber:
Cr$ 1,00
1900 - MINISTÉRIO DO INTERIOR
1902 - Secretaria Geral
1902.03401701. 736 - Contribuição ao Fundo Nacional de
Calamidade Pública
3.2.7.9 - Diversas ..
10.300.000
Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
3900 - RESERVA DE CONTINGI>NCIA
3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência................
10.300.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 da outubro de 1975; 154Q da Independência e 879 d
República.
ERNESTO GEISEL
M ária Henrique Simonsen
Mauricio Rangel Reis
João Paulo dos Reis Vellaso

~
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DECRETO N9 76.461 -

DE

16

DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura e ao Subanexo Encargos Gerais
da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da
presiâêncía da República, o credito suplementar de Cr$ 5.925.200,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura e ao Subanexc

Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 5.925.200,00 (cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil e duzentos
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
15.00 -

15.02 1502.08090412.005 3.1.3.2 -

o-s 1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E
CULTURA

secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
Outros Serviços de Terceiros
Material Permanente

.
.

610.000
20.000

Recursos sob Supervisão da secretaria
de Planejamento da Presidência da
República
2802.08431992.111 - Assistência Técnica e Financeira a
Unidades da Federação
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações

5.295.200

4.1. 4. O 28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Total

5.925.200

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
15.00 -

15.02
Atividade
3.1.3.1
3.1.2.0
28.00
28.02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E
CULTURA

- Secretaria Geral
- 1502.08090412.005
- Remuneração de Serviços Pessoais
.
- Material de Consumo
.
- ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ
- Recursos sob Supervisão da secretaria
de Planejamento da Presidência da
República
Atividade - 2802.08431992.111
3.2.7.9 - Diversas
.
Total

c-s 1,00

590.000
40.000

5.295.200
5.925.200

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 1540 da Independência e 879 da
RepúblIca.
ERNESTO GEISEL

M ária Henrique Simonsen
Ney Braga
J oão Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N9 76.462 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Mtnisterio da Saúde, o crédito suplementar de Cr$ 3,800.400,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA;

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 3.800.400,00 (três milhões, oitocentos mil e quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
crs 1,00
25.00 25.01 2501.14070212.026 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.4.0 25.02 2502,14090412.005 4.1.2. O -

MINISTÉRIO DA SAúDE

Gabinete do Ministro
Manutenção de Residências Oficiais
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Material Permanente
.
secretaria Geral
Coordenação do Planejamento
Serviços em Regime de Programação
Especial . . . .
.
25.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervísionadas
2503.14750212.917 - Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
03 - Outros Custeios
.
2503.14752172.917 - Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
4.3.5.0 - Auxilias para Material Permanente ....
25.04 - Inspetoria Geral de Finanças
2504.14080322.011 - Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
.
3. 1. 2. O - Material de Consumo
25.06 - Divisão de Segurança e Informações
2506.14291692.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.4.0 - Encargos Diversos .,
.
25.08 - secretaria de Saúde Pública
2508.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.4.0 - Material permanente
.
2508.14754292.350 - Controle da Tuberculose
3. 1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
2508.14754302.352 -r- Fiscalização Sanitária nos Portos, Aeroportos e Fronteiras
4.1.4.0 - Material Permanente
.
25.09 - Superintendência
de Campanhas de
Saúde Pública
2509.14754292.355 - Coordenação das Campanhas de Erradicação e controle de Endemias
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
25.10 - Secretaria de Assistência Médica
2510.14754282.366 -- Proteção e Ftecuperação da Saúde Mental
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.7.6 - Pessoas
.

80.000
110.000
15.000

254.000

373.000
30.000

20.000

31.900

100.000
120.000
650.000
50.000

330.300
526.000
15.000
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3.1.2 .O 3. 1 .3 .2 -

no
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Assistência a MutUados e Deficientes
Físicos
Subvenções Sociais
.
Delegacias Feõeraís de Saúde
Coordenação dos Serviços de Promoção,

Proteção e Recuperação da Saúde
Material de Consumo

outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0 - Encargos Diversos
25.12 - Departamento do Pessoal
2512.14070212.010 -

3.1.2.0 -

.
.

.

crs

1,00

701, 800

95.000
206.400

12.000

Administração de Pessoal

Material de 'Consumo

,_

Total . . . .

.
.

80.000

-3.800.400
-

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

Cr$ 1,00
25.00 -- MINISTI:RIO DA SAúDE
25.01 Atividade 4.1. 4. O Atividade 3.1.3.2 -

Gabinete do Ministro
2501.14070202.001
Material Permanente
~
2501.14070202.004
Outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0
4.1.3.0
25.02
Atividade
3.1 .3.2
25.03

.

70.000

.

90.000

Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Secretaria Geral
2502.14090412.005
Outros Serviços de Terceiros
.
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2503.14750452.917
Fundações Instituídas 'pelo Poder Público
Outros Custeios
.
Auxílios para Material Permanente
.
2503.14752172.917
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Outros Custeios
.
Inspetoria Geral de Finanças
2504.14080322.011
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Divisão de Segurança e Informações
2506.14291692.003
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Secretaria de Saúde Pública
2508.14750212.348
Material de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
2508.14750442.349
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Material Permanente
.
Superintendência
de
Campanhas de
Saúde Pública
2509.14754292.355
Despesas de Exercícios Anteriores
.
2509.14754292.356
Despesas de Exercícios Anteriores
2509.14754292.357
Despesas de Exercícios Anteriores

35.000
10.000

AtiVidade -- 2501.14070212.026
-

Atividade 3.2.7.5 03 4.3.5.0 Atividade 3.2.7.5 03 25.04 Atividade 4.1.3.0 4.1. 4. O 25.06 Atividade 4.1.3.0 4.1.4.0 25.08 Atividade 3.1. 2. O 4.1.3.0 Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.4.0 25.09 Atividade 3.1.5. O Atividade 3.1.5. O Atividade 3. 1. 5. O -

254.000

65.000

30.000
308.000
15.000
5.000
12.200
19.700
679.600
48.200
69.200
121.200
3.800

300.000
3.000
13.100
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Atividade 3.1.5.0 -

o-s

2509.14754292.358

Despesas de Exercícios Anteriores

Atividade - 2509.14754292.359
3.1.5. O- Despesas de Exercícios Anteriores
25.10 - Secretaria de Assistência Médica
Atividade - 2510.14750212.348
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
Atividade 3.1.3.2 -

Atividade -
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2510.14752172.363

Outros Serviços de Terceiros
2510.14814862.364

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
Z5.11 - Delegadas Federais de Saúde
Atividade - 2511.14750212.348
4. 1.3. O - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
Atividade - 2511.14750212.368
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1. 4. O- Material Permanente
25.12 - Departamento do Pessoal
Atividade - 2512.14070212.010
3.1 .3 .2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.4.0 - Material Permanente

1,00
4.600
4.600

.
.

350.000
162.300

.

28.700

.
.

53.400
648.400

.
.

120.000
93.400

..
.

60.000
40.000

.
.

60.000
20.000

Total . . .

3.800.400

Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo IH da Lei Orçamentária
em curso, sofrerá as seguintes alterações:
a)
Suplementação
crs 1,00

:MINISn::RIO DA SAúDE - Entidades
Supervisionadas
55.01- Fundação Instituto Oswaldo Cruz
5501.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde
.
373.000
30,000
5501.14752172.023 - Capacitação de Recursos Humanos
.
t» Cancelamento
55.00 - MINIS'rnRIO DA SAúDE - Entidades
Supervisionadas
55.01 - Fundação Instituto Oswaldo Cruz
Atividade - 5501.14750452.380
..
95.000
Atividade - 5501.14752172.023 . . . .
.
308.000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
55.00 -

Mário Henrique Simonsen
Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.463 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1975

Abre à Justiça Federal de I'! Instância o crédito suplementar de
.
Cr$ 1.100.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6',1 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
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DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Justiça Federal de 1lJ. Instância, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros), para

reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0900, a saber:
Cr$ 1,00
0900 - JUSTIÇA FEDERAL DE l' INSTANCIA
0900.02040122.021 - Processamerstos de Causas
3.1.2.0 - Material de Consumo
_
.
300.000
.
3 ,1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
800.000
Total

1.100.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 0900, a saber:
Cr$ 1,00
0900 - JUSTIÇA FEDERAL DE H INSTANCIA
Projeto - 0900.02040251.017
4.2.1. O - Aquisição de Imóveis
.
1.100.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 d
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário H enrtque Simonsen
João PaUlo dos Reis pezzoso

DECRETO NQ 76.464 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1975

Abre à Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades orçcmenuuuis o
credito suplementar de cr$ 5.967.900,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à .rustaea Eleitoral em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.967.900,00 (CInCO
milhões, novecentos e sessenta e sete mil e novecentos cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
c-s 1,00
0700 - JUSTIÇA ELEITORAL
0709 - Tribunal Regional Eleitoral da
Guanabara
0709.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
4.578.300
3.2.3.1 - Inativos
.
14.400
3.2.3.3 - Salário-Familia . . . .
.
0715 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
0715.02040112.021 - Processamento de Causas
60.000
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
0721 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina
0721.02040112.021 - Processamento de Causas
17.800
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
0721.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
442.400
3.2.3.1 - Inativos
..
3.000
3.2.3.3 - Salário-Familia
.
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crs

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Encargos com Inativos e Pensíonístaa
Inativos . .
.
Salário-Familia .•....................

0722 '0722.15814882.015 -

3,.2.3.1 3.2.3.3 -

1,00

805.700
.46.300.

Total . . . ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

5.967.900

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações' orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
.
0700 -

JUSTIÇA ELEITORAL

865.700

0715 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Atividade - 0715.02040112.021
4.1.4.0 - Material Permanente
'
.
0722 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Atividade - 0722.02040112.021

3.1.1.'1 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

01 2800 -

.

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 Projeto 3.1.1.1 -

01 -

3900 3.2.6.0 -

805.700
.3.878.400

Recursos Sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República
2802.03070213.100

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.878.400
1.223.800

RESERVA DE CONTINGENClA

:3900.99999999.999 -

60:000

Reserva de, Contingência
Reserva de Contingência

.

: 1.223.800

Total

.

5.967.900

. Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data' de' sua' í:,ublicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 87~ da
República.
ERNESTO -GEISEL

Armando Falcão
. Mario Henrique SimonseJl..
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

76.465 -

DE

16 DE ,OUTUBRO DE 1975

Abre, à Justiça' 'Eleitoral em favor de' diversas unidades orçamentárias o
credito suplementar de Cr$ 2.031.100,00 parare/orço de dotaçôes cons1.gnadas no vigente' Orçamento.

O Presidente da República,
'usando da atribuição que .Ihe .conrere o artigo 81, item In, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187. de' 16 de dezembro
-de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Ftca aberto à--Justiça Eleitoral em favor de diversas unidades
-orçamentár-as, o, crédito suplementar no valor de Cr$ 2.031."100,00 (dois
mnnões, trinta e hum mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consígnadas ao subanexo 0700, a saber:
,Cr$, 1,00

0700
0,702
,;{)702.02040112.021
3.1.2.0

-

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de. Alagoas
Processamento de Causas
Material de oonsumo

7.000
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3.1.3.2 0707 -

outros Serviços de Terceiros

01 3.1.3.2 -

Vencimentos e vantagens Fixas
Outros Serviços de Terceiros

3.2.3.3 0711 -

Saláríc-Famílía .•.•..............
Tribunal Regional Eleitoral de Mato

.
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
santo
0707.02040112.021 - Processamento c."'e Causas
3 .1.1.1 - Pessoal Civil

0711.02040112.021 -

3.1. 2. O -

0714 0714.02040112.021 3.1.1.1 -

01 3.1. 2. O-

3.1.3.2 3.1.4.0 3.1.5. O 0}14.15814882.015 -

3.2.3.1 3.2.3.3 -

0717 -

0717.02040112.021 -

3.1.2.0 3.1 .3.2 -

0723 0723.02040112.021 -

.
.
0.0

Grosso
Processamento de Causas
Material de Consumo

1.168.600
45.000
5.900·

.

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Processamento de Causas
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Material de Consumo

outros serviços de Terceiros
Encargos Diversos ....
0.0

.
.

0.0

•••• '

•••

•••••••••••••••

Despesas de Exercícios Antexiores .....
Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
.
salário-Família . . . .
.
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Processamento de Causas
Material de Consumo
.
outros serviços de Terceiros
.
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Processamento de Causas

3.1.1,1 -- Pessoal Civil

02 -

Cr$ 1,00
29.000

143.300
14.000
32.400
2.000'

7.600

158.000
6.900'
30.000
20.000

Despesas Variáveis
.
com Inativos e Pensionistas

49.0'l0·

.

277.500'

0723.15814882.015 - Encargos
3.2.3.1 -- Inativos

Total. . •
2.031.100
Art. 29 OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigenteOrçamento. a saber:
Cr$ 1.00
222.000'
0700 - JUSTIÇA ELEITORAL

0702 Atividade 4.1 .3 .O 4.1.4.P 0707 --

Tribunal Regional

Elettoral de Alagoas

0702.02040112.021

Equipamentos. e Instalações ...•........
Material Permanente
.

Tribunal Regional Eleitoral do Espfrito

Santo

Atividade -- 0707.02040112.021
4.1. 4. O - Material Permanente
0711 - Tribunal Regional Eleitoral

Grosso

.
de

Atividade 4.1.3.0 -

4.1.4.0 0717 -

Equipamentos e Instalações
Tribunal Regional Eleitoral
0714.02040112.021

"dâ' pá~áfuá

Equipamentos e Instalações
Material Permanente
'I'rlbunal Regional Eleitoral do

35.000

.
.
Piam

6.000'
50.000'

.
Material Permanente ................•..

20.000
30.000'
1.747.400

Atividade -- 0717.02040112.021
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

4.1.4.0 -

45.000'

Mato

Atividade -- 0711.02040112.021

4.1.3.0 0714 -

24.000
12.000'

2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

131

ATOS DO PODER ExECUTIVO

crs
2802 Projeto -

3.1.1.1 01 3900 -

3900.99999999.999 3.2.6. O -

1,00

Recursos Sob Supervisão da secretaria
de Planejamento da Presidência da
República
2802.03070213.100

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

I. 747.400
61. 700

RESERVA DE CONTING!l:NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

61. 700

Total • • •

2.031.100

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 16 de outubro de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique Símonsen:
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.466 -

DE

16

DE OUTUBRO DE

1975

ao Ministério do Trabalho em faVOr da Secretaria Geral - órgãos;
Regtooois do rraoaüu», c crédito especial de Cr$ 4.493.500,00, para o

Abre

fim que especifica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da oonsütuícão,
eda autorização contida no artigo 1Q da. Lei nv 6.240, de 22 de setembro
de 1975.
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Trabalho em favor da Secretaria
Geral- órgãos Regionais do Trabalho, o crédito especíal de Cr$ 4.493.500,00

(quatro milhões; quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos cruzeiros).
para atender despesa conforme a seguinte discriminação:

c-s 1,00
26.00 -

MINISTÉRIO DO TRABALHO

26.04 -

Secretaria Geral - órgãos Regionais do
Trabalho
Administração e Fiscalização do Trabalho
Contribuições de Previdência soeis] .,.

2604.15804752.187 3.2.5.0 -

4.493.500

Total
4.493.500
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada. no vigente Orça-

mento, a saber:

Cr$ 1,00
26.00 -- MINISTÉRIO DO TRABALHO

26.07 -

Seeretaría de Relações do Trabalho

Projeto -- 2607.15804751.535
3.1.1.1 -- Pessoal Clvll

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
Total

.

4.493.500
4.493.500
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío ,

Brasília, 16 de outubro de 1975; 1549 da

República.

Independência e 879 da

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Arnaldo Prieto
J Dão Paulo dOs Reis venoso

DECRETO N9 76.467

-DE

16

DE OUTUBRO DE 1975

Educação e cultura,' o crédito suplementar de
cr$ 8.729.500,00, para Tetorço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

Abre ao Ministério da

o

Presidente da' República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
-e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto
suplementar no valor de
e nove mil e quinhentos
no vigente Orçamento, a
15.00
.

-t-

ao Ministérioda E'ctucação e CUltura;

o crédito

Cr$ 8.729.500,00 (oito milhões, setecentos e vinte
cruzeiros), para reforço de dotações consignadas
saber:
Cr$ 1,00
M1mSTÉRIO DA EDUCAÇAOE
CULTURA
.
.

15.03 -

secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Projetos a Cargo do Fundo Nacional de
"
Desenvolvímentc da Educação
4.3.4. o" - Auxílios para Equipamentos e Instalações
1503.08070451.818 - Projetos a Cargo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
3.2.7.2 - Entidades Federais
'03 ~ Outros Custeios : .. ~'
"
~
.
1503.08452172.818 - Atividades a Cargo do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
4.3.7.1 --Entidades Federais"
04 - Outras Contribuições
.
15.18 - Departamento de Assuntos Uníversltártos
1518.08440212.471 - Coordenação e Supervisão do Erlsino
Superior
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1518.08442051.064 - Implantação de Cursos de Curta Duração
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial . .
.
+1518.08442062.107 - Formação de Meteorologistas
4.1 .2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial . .' '
'
.
1518'.08442172.108 - Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo para Universidades
3.2.7.9 - Diversas
.
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários
- Entidades Supervisionadas
1519.08442052.875 - Atividades a Cargo da Universidade
Federal Fluminense
3.2 .7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros
Remtuleração
1503.08070211.818 -

de Serviços Pessoais ...................•

550;000

·400.000

1.582.400

1.300.000
300.000
500.000
000.000

345.000

ATOS no
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Cr$ 1,00
1519.08442062.875 3.2.7.2 03 1519.08442072.875 3.2.7.2 03 -15.33 -1533.08070452.267
3.1.1.1
01
02
3.2.5.0

--

Atividades a Cargo da Universidade
Federal Fluminense
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Atividades a Cargo da Universidade
Federal Fluminense
Entidades Federais
outros Custeios
.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais
Administração do Instituto
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas variáveis
.
Contribuições de Previdência SOCial
.

2.496.100
196.400
106.600

Total

8.729.500

413.000

40.000

.

ATt. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento. a saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINISTI:RIO DA EDUCAÇãO E
CULTURA

15.03 -

Secretaria Geral stonadas

I'rojeto
4.3.6.0
I'rojeto
3.2.7.2
02

-

Entidades Superví-

1503.08070211.818

Auxilios para Inversões Financeiras ...
1503.08070451.818

Entidades Federais
serviços de Terceiros de Serviços Pessoais

550.000

Remuneração

.

400.000

Entidades Federais
Diversas . . . :
.
Departamento de Assuntos Universitários

1.582.400

Atividade 3.2.7.2 08 15.18 Atividade 3.2.4.1 02 Atividade 3.1.4.0 4.1.3. O 4.1. 4. O -

1503.08452172.818

Atividade -

1518.08440452.105

1518.08080342.027

Juros da Divida Pública
Fundada Externa

.

200.000

.
.
,

70.000
270.000
160.000

Subvenções Sociais
.
Projeto -- 1518.08442051.674
3.2.1. O - Subvenções Sociais
.
Atividade - 1518.08442062.107
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade - 1518.08442172,109
3.2.7.9 - Diversas
.
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários
- Entidades Supervisionadas
Atividade - 1519.08442062.875
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas . _ . .
,
.
Atividade -- 1519.08442072.875
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente .....
Atividade - 1519.08442352.875
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas . . . .
,',
,.,.,
.

520.000

3.2.1.0 -

1518.08440212.471

Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

,

500.000
80.000
800.000

713.000
40.000
45.000
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28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da

República
Projeto ~ 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e vantagens Fixas

.

Total . . .

1,00

2.799.100
8.729.500

Art. 3Q Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo lI! da Lei Orçamentária
em curso sofrerá as seguintes alterações:
a)
Suplementação:
Cr$ 1,00
45.00 -

MINISTI;RIO
CULTURA

45.59
4559.08442052.031
4559.08442062.031
4559.08442072.281

-

EDUCAÇÃO

E

Entidades Supervisionadas

Universidade
Manutenção
Manutenção
Manutenção
b)

DA

Federal Fluminense
do Ensino
do Ensino
do Campus Avançado

.
.
.

345.000
413.000
40.000

Cancelamento:
Cr$ 1,00

45.00 -

45.59 Atividade -

Atividade Atividade -

MINISTI;RIO
CULTURA

DA

EDUCAÇAO

E

- Entidades Supervisionadas
Universidade Federal Fluminense
4559.08442062.031 . . .
4559.08442072.281 • . •
4559.08442352.177 . . ,

713.000
40.000
45.000

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
João Paulo dos Reis velloso
ERNEsTO

DECRETO N9 76.468 -

DE 16 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Fazenda em favor da Secretaria Geral -- Entidades
Supervisionadas o crédito suplementar de Cr$ 31.225.400,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de

•
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crs

1,00

Cr$ 31.225.400,00 (trinta e hum milhões, duzentos e vinte e cinco mil.e
quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 1700, a saber:
1700 1703 -

Cr$ 1,00

MINISTlmIO DA FAZENDA

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
1703.03070212.891 - Atividades a Cargo da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Património Nacional
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxilias para Material Permanente .....
1703.05231421.891 - Projetos a Cargo da Superintendência das
Empresas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxilias para Equipamentos e rnstatacões
1703.05231422.891 - Atividades a Cargo da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patri...
mônio Nacional
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxilias para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente ....
1703.11655711.891 - Projetos a Cargo da Superintendência das
Empresas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxilios para Equipamentos e Instalações
4.3.5.0 - Auxilios para Material Permanente .....

1.565.WO
818.000

4.000.000
6.192.000

400.000
1.320.000
280.000

2.424.000
12.865.100
1.360.400
31.225.400

Total. • •

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:

Cr$ 1,00
2800 2801 2801.03080342.455 3.2.4.1 02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Encargos da DívldaPúbllca
Fundada Externa
Juros da Dívida Pública
Fundada Externa
.

31.225.400

Total . . .

31.225.400

Art. 39 Em decorrência da suplementação constante do presente
Decreto, o Anexo IH da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes
alterações:
4700 -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
ENTIDADES SUPERVISIONADAS

4702 -

Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Suplementando

4702.03070212.547
4702.05231421.294
4702.05231422.130
Projeto -- 4702.11655711.293

Atividade -

2.383.900
10.192.000
2.000.000
16.649.500

Projeto Atividade -

Total

c-s 1,00

..

31.225.400
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Àtt. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de
República.

1975; 154Q da Independência e 879 da

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.469 -

DE

16

DE

OUTUBRo

DE

1975

Abre, em favor de diversos órgãos, o crédito suplementat: de
:
".
Cr$ 209.540.000,00 para reforço de dotações conS1.gnadas no vt.gente

orçamento.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe, confere o artigo 81, item H'I, da Ccnstdtuíçâo,
e da autorízaçâo contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto o crédito suplementar no valor' de

.
Cr$ 209.540.000,00 <duzentos e nove milhões, quinhentos e quarenta mU
cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00

1200 -

1201 12<)1.06260202.288 4 .1. 2. O -

1201;062605Q2.292 3.1.4.0 1201.06261601.039 4.1.3.0 2800 2802 2802.06261603.063 4.1.2. O 2900 -

MINISTI:RIO DA AERONAUTICA

Ministério da Aeronáutica
Coordenação de Programas a Cargo da
Administração. .Superíor
Serviços em' Regime de Programação
Especial . . • .
'. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcionamento dos órgãos de Pesquisa
e Desenvolvimento
Encargos Diversos
Equipamento e Suprimento de Organizações da Aeronáutica
Equipamentos e Instalações
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República
Reaparelhamento da Força Aérea Brasileira
Serviços em Regime de Programação
Especial . . .
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-

126.400

3A50.000
3.500.000

200.600.000'

V1MENTO

Recursos sob Supervisão do Ministério
da Aeronáutica
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
2902.16875233.029 - Construção e Melhoramento de Aeroportos
4.1.1.0 - Obras Públicas .
2902 -

TOTAL

ó •••••••••••••••••••••

1.863.600
209.540.000

137

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

DETALHAME'NTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS

ors

1,00

"~NCTJI,ADOS

Construção é Melhoramento de Aeroportos
04 - Imposto único Sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
1.863.600
Art. 2Q OS recursos necessários à. execução deste Decreto decorrerão
. de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
2902.16875233.029 -

Cr$ 1,00

1200 -

MINISTlóRIO DA AERONAUI'ICA

1201 -

Ministério da Aeronáutica

Projeto -- 1201.06260253.030
4.1.1.0 - Obras Públicas
Atividade - 1201.06260442.291

3.1.2.0 -

Projeto
4.1.4.0
Atividade
4.1.4.0

Atividade
3.1.2.0
2800

2803

---

3.450.00U

Material de Consumo

40.001)

1201.06261601.039

Material Permanente

3.500.ooQ.

1201.06264322.301

Material permanente
1201.15814862.225
Material de Consumo...................

46.400
40.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Fundo de Desenvolvimento
Estratégicas

de

Areas

Projeto -- 2803.11620351.769
4.1.5.0 - Participação em Constituição ou Aumento

de Capital de Empresas e Entidades
Industriais ou Agrícolas
2900 -

FUNDO NAClONAL
VIMENTO

DE

2902 -

Recursos sob Supervisão do. Ministério
da Aeronáutica

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
Projeto -- 2902.16875231.047
4.1.4.0 - Material Permanente

Atividade 3.1.2.0 -

Projeto 04 -

Atividade 04 -

2902.16875242.304
Material de Consumo -..................
Total . • .
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
2902.16875231.047

Imposto único SObre
Combustíveis Líquidos e
2902.16875242.304
Imposto Único sobre
Combustíveis Liquidas e

200.600.000.

DESENVOL-

Lubrificantes
Gasosos

e

Lubrificantes
Gasosos

e

600.000

1.263.600
209.540.000

600. OOC}-

Total . • • •...........................

1.263.600
1. 863.600

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 16 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
J. Araripe Macedo

João Paulo dos Reis

vczcso
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DECRETO N ,o 76.470 -

DE

16

DE

OUTUBRO DE 1975

Cria O Programa Nacional de conservação dos Solos - P.N.C.S •• e dá

outras

providências.

O Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei número 6.225, de 14 de julho de 1975,
DECRETA

criado o Programa Nacional de Conservação dos Solos P. N . C .S., sob a supervisão do Ministério da Agricultura, com o objetivo
<te promover, em todo o território nacional, a adoção das práticas de conservação do solo. assim entendidos a
manutenção e o melhoramento da sua
capacidade produtiva.
Art. 2,° Até que sejam concluídos 08
estudos para determinação das regtôes de que trata o artigo 1.0 da Lei
número 6.22:5. de 14 de julho de 1975.
sao declaradas prioritárias, para a
implantação do Programa, as áreas
Com manifesta ocorrência do fenômeArt. 1Q

:É:

no.

parágrafo lJnico. A prioridade estabelecida neste artigo não exclui ruturas discriminações, ou sua renovacão anual ou, ainda, quaisquer alterações cuja. superveniência venha a
ser julgada necessária ao Programa,
de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 1.0 da Lei número 6.225, de 14 de julho de 1975.

Art. 3.° São alocados, ao Programa
Nacional de Conservação dos Solos,
recursos no montante de Cr$
.
1. 507.100. 000,00 (hum bilhão, quínhentos e sete milhões e cem mil cruZe1r05), a serem utilizados da seguinte
forma:
I - No exerclcío de 1975, crs ....
196.200.000.00 (cento e noventa e seis
muhões e duzentos mil cruzeiros), dos
quais c-s 11.700.000,00 (onze milhões
e setecentos mil cruzeiros) destinados
ao Ministério da Agricultura, e Cr$
184.500.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros) destinados a crédito rural eepecínco.
I! - No exercício de 1976, Cr$ .•
647.200.000,00 (seiscentos e quarenta

e sete milhões e duzentos mil cruzeiros), dos quais Cr$ 32.200.000,00
(trinta e dois milhões e duzentos mil
cruaclrosr destinados ao Ministério
da Agricultura, e crs 615.000.000,00
(seiscentos e quinze milhões de cruZ8lTOS) destinados ao crédito rural específico.
III - No exercício de 1977, Cr$ "
663.700.000,00 (seiscentos e sessenta e
três milhões e setecentos mil cruzeiros), dos quais Orê 48.700.000,00
(quarenta e oito milhões e setecentos
mil cruzeiros) a serem incorporados
a. proposta orçamentária do Minlsté
rio da Agricultura e Cr$
.
615.000.000,00 (seiscentos e quinze
milhões de cruzetrosj destinados a
crédito rural específico.
w

Art. 4.° Nos Estados onde já exístam atividades de conservação do 6010,
executadas por pessoa Jurídica de direito público ou de direito privado, o
Ministério da Agricultura poderá promover a celebração de conventos, com
o objetivo de proporcionar ajuda técnico-financeira para acelerar e íntenslflcar OS trabalhos de interesse do
Programa.
Art. 5.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTo GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
Maurício Rangel Reis
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N' 76.471 - DE 17
OUTUBRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Arqueologia e Museologia
"Marectuü Iconâon", com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Consti-
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tuição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federa! de Educação n'? 3.472 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
11.251 e 11.253 de 1974 - CFE e ....
253.166 de 1975 do Ministério da Edu-

caçâo .e Cultura,

cumorído tão inteiramente como nele
se o-ntem.
Brasília, 17 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antõmo Francisco
Silveira

Azeredo

da

o acordo mnecionadc no presente
decreto foi PUblicado no D.a. de
21-10-75.

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Arqueologia e Museologia "Marechal Rondon'',
'com os cursos de Arqueologia e Museotogta, mantida pelo Instituto Superior de Estudos Humanos, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1975;
-l549 da Independência e 87'? da
.República.
ERNESTO

139

GEISEL

DE

Outorga concessão à Rádio Educação
Rural de Coari Ltda. para eetaõetecer uma estação de roauxütusõo
sonora em onda tropical, na cidade de coart, Estado do Amazonas.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8Q, item XV. letra
"a", da Constituição, e tendo em vista o que consta do Processo Me número 11.738-73 (Edital nc 39-73),
DECRETA:

Ney Braga

DECRETO N'? 76.472 - DE 17
OUTUBRO DE 1975

DECRETO N9 76.473 - DE 20
OUTUBRO DE 1975

DE

Promutçà o Acordo SObre a cuuemcecac Internacional de Patemes.
o Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional aprovedo pelo Decreto Legísíattvo nc 59,
.de 3ü de agosto de 1974, o Acordo sobre a Classificação Internacional ae
Patentes, aberto à assinatura em 24
-de março de 1971, em Estrasburgo;
E navendo o referido Acordo entrado em vigor, para o Brasil, em 7 de
cutunro de 1975;
DECRETA:

-que ('I Acordo, apenso por cópia ao
.presente Decreto, seja executado e

Art. 10 Fica outorgada à Rádio
Educação Rural de coan Ltda., nos
termos do art.go 28 do Regulamento
dos Serviços de Raldíodífusâo. aprovado pelo Decreto número 52.795, de
31 de outubro de 1963, concessão para
estabelecer, sem direito de excjusívjdade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda tropical, na Cidade
de Coart, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
CIaU3WaoS oatxanas com n presente e
deverá ser assinado dentro ríe 60
(sessenta) dias, a contar da publicação deste decreto no Duirío Ottcuü
da União, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1975;
1549 da Independência e 87!? da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira
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DECRETO N9 76.474 -

DE

20

DE

OUTUBRO DE 1975

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação e ínstiruição
de servidão. pela Telecomunicações

de São paulo S.A., TELESP áreas

de terras, sem benfeitorias, necessárias à implantação e COnstrução
de estação de rádio e destinadas ao

seu acesso. a serem desmembradas

de maior porção, situadas no "Sitio São Pedro", zona 'd.Thruw" bairro
de Jundiaí-Mirim, Municipb e Comarca de Juauiuú, EstC'Ao de São
Paulo.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artigos 5°, letra "h", e 69 do Decretolei nc 3.365. de 21 de junho de 1941.

e o que consta no Processo número
12.457-75, do Ministério das COmunicações,
DECRETA:

Art. 19 FIcam declaradas de utili-

dade pública, para fins de desapropriação, área de
erra, medindo
2.154,OOm2 (dois mil, cento e cinqüenta e quatro metros quadrados),
necessária, à implantação e construção de estação de rádio, pela Telecomunicações de São Paulo S.A.,
TELESP, e, para fins de instituição
de servidão, uma faixa de terra, medindo 5,226,98 m2 (cinco mil. duzentos e vinte e seis metros quadrados
e noventa e oito decímetros quadrados), destinada a via de «cesso àquela
estação de rádio. ambas erc benfeitorias; a serem desmembradas de maior
porção, de propriedade da Agrícola.
Tonmo S.A., situadas em zona urbana, no "Sitio São Pedro". bairro
Jundiai-Mirim, Município e Comarca
de .Iundíaí, Estado de São Paulo.
Art. 29 A área para a implantação
e construção da estação de rádio com
2.154,00 m2 (dois mil, cento e clnqüenta e quatro metros quadrados),
possui forma irregular (ABCDEFA),
de contorno composto de 6 (seis) segmentos: 4 (quatro) retilíneos e 2
(doís) curvos de concordância, estando o ponto "C" situado no final do
limite direito da faixa de terra que
dará acesso ao imóvel; as caeecrcnstícas dos limites da área são as seguintes (para quem, de dentro do
imóvel, olha para a faixa que Ih8 dará
acesso e adota o sentido horário para

a orientação dos lados): lado da frente (segmento :sC) - limita-se e-m a.
faixa que dará acesse ao imóvel, medindo 55,00m (cinqüenta e cinco metros), tendo rumo 56938' SE; segmento curvo de concordância íCD)
- limita-se com o terreno remanescente, constituindo-se num arco de
círculo. com raio de 9.00m (nove metros) , ângulo central de 909 medindo.
14,13 m (quatorze metros e treze centímetros); lado direito (segmento DE)
- limita-se com o terreno remanescente, medindo 21,00 m (vinte e um
metros), tendo rumo 33Q22' SW; lado
dos fundos (segmento EF) limita-se
com o terreno remanescente, medindo 73,00 m (setenta e três metros),
tendo rumo 56<;138' NW_ d-üexão de
909, para a direita em relação ao lado
direito (segmento DE) e forma. com
este, ângulo interno de 909; lado esquerdo (segmento FA) - limita-se
com o terreno remanescente, medindo>
21,00m (vinte e um metros). tendo
rumo 33022' NE. deflexão de 909 para
a direita em relação ao lado dos fundos (segmento EF) e forma, com este,
ângulo interno de 909; segmento curvode concordância (AB) - limita-se
com o terreno remanescente, constatuíndo-se um arco de circulo. com
raio de 9,00m (nove metros), ângulocentral de 90Q, medindo 14,13 m.
Art,. 3Q A faixa que dará acesso ao
imóvel descrito no artigo 29, tem a.
área (CGHIC) de 5.226,98 mâ roínco
mil, duzentos e vinte e seis metros
quadrados e noventa e oito decímetros quadrados), e traçado composto
de 2 (dois) segmentos retilíneos e 1
(uma) curva com 475,18 m (quatrocentos e setenta e cinco metros e dezoito centímetros) de comprimento
pelo eixo de simetria, 11,00m (onze
metros) de largura confrontando
(para quem do entroncamento ria
Rodovia Estadual Jundiaí-Itatiba COm
a Estrada Velha de Itatiba (GR) se
dirige ao imóvel): pelo lado direito
- com o terreno remanescente ~ segmento BC, do imóvel; pelo lado esquerdo - com o terreno remanescente; tem o seu desenvolvimento do
eixo da faixa que dará acesso ao imóvel, com origem no já 01!;,l, to entroncamento, constituindo-se de um segmento de reta, medindo 90,00 m (noventa metros) tendo rumo 24918' SE,
seguindo por' um arco com raio de
73,50 m (setenta e três metros e cinqüenta centímetros), ângulo central
de 32920' e desenvolvimento de
41,47 m (quarenta e um metros e qua-
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renta e sete centímetros I ; finaliza
com _segmento de reta, medindo
343,71 m (trezentos e quarenta e três
metros e setenta e um centímetros).
tendo rumo 56938' SE.
Art. 4 9 O terreno do qual serão
destacadas as áreas a serem desapropriadas e para fins de instituição de
servidão é o que figura na Planta
nv PT-40. 502, de 18 de agosto de
1975 e está transcrito sob o número
10.882, em 5 de janeiro de 1945, a fls.
21S. do Livro 3-AH do 10 Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Jundiai, no zstaco de São Paulo
aquela e demais documentos constantes do Processo nv -12.457-75, do Mínístérto das Comunicações.
Art. 51> Fica a Telecomunicações de
São Paulo S.A. - TELESP, autorizada a promover a desapropriação e
DECRETO NQ

141

instituição de servidão sobre as áreas
a serem desmembradas. na forma da
legislação vigente, com recursos próprios.
Art. 69 Nos termos do art. 15 do
Decreto-lei nc 3.365. de 21 de ,.unho
de 1-941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, são declaradas de caráter urgente a desapropríaçâo e a instituição de servidão, para efeito de imediata imissão
de posse.
Art. '19 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puuücacão, re.
~
t á .
vogadas as dísposlções em con r no.
Brasilia, 20 -te outubro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

--76.475 - DE 20 DE OUTUBRO

DE

1975

Declara de utilidade pública, par« fins de üeeaoroimação, as áreas de terra
e respectivas benfeitorias, necessárias à instalação do canteiro de ocros
e demais unidades de serviço, vtnculadas e necessárias à construção da
Usina maroeistno« de Salto santiago, da Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S. "A. - ELETROSUL, nos Municípios de Chapinzinho e ~
Laranjeiras- do Sul, no Bsuuió ao Paraná.
.

O Presidente da República:
usando da atribuiç30 que lhe confere o art. 81, item 111 da
C9n~
tituição, tendo e~ vista o disposto no art. 151 letra ~ do
Codi
go de Águas, no Dec r-e t.o-eLe í, n9 3 365, de 21 de junho de 1941,
e,
ainda, o que co~sta do processo n9 MME 700 137/75, decreta:
Art. 19 - Picam declaradas de utilidade pÚbli
ea, para fin~ de desapro9riaç~o, as áreas de terra e
respectivas
benfeitorias, nccess~rias à insta1açã~ do canteiro de obras e
d~
mais unidades de serviço, vinculadas e nec e s sá r as à construção da
í

Usina didroc1étrica de Salto Santiago,. nos Munic{pios de

Chopinzi

nhc e de Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná.
Art. 29 -. As áreas de terra e respectivas ben

reã tor-í cs , re rer-tces no artigo pr-Lrr.el r-o, compreenãem as constantes
do memorial cesc r t.í.vo , planta de situação n9 8SG1-3420-056 e plan
í

tas indicativas das propriedades.
r-e spec td van.e rrt e
de
nume ros
88(;:1- 3420-064 a 3420-067, ··ssGi:' 3420-068 a 3420-88(propriedade, 01) j
SSGI- 3420-057 (propriedade 02);· S8G1- 3420-058(propriedade 03); SSG13 420-059(propriedade 0 11) ; 8SGI- 342o-060(proprieda.de 05); SSGI- 3420061(propriedade 06); SSGI-3420-062(propriedade 07) e SSGI-342o-063
(proprieda.de08), todas aprovadas pelo Diretor da Divisão de
Con
cessão de Serviços de Eletricidade do Departamento

Nacional

Aguas e Energia Elétrica, no processo n9 MME 700 137/75, e
descritas:

de
assim'
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Aros DO PODER ExECUTIVO

Propriedade 01 (la. parte) - Parte-se da Cidade de
Ch.Q.
;'0 peia estrada estadual que liga com Laranjeiras do Sul, até
"1to de São Luiz, onde toma-se a estrada Nurrí.cLpe L são Luiz." .r-Lar-anje r-as do Su Lí v'i a balsa). até 320 metros além da pon
'.~~:.: rc ) sobre o córrego Água Branca. A propriedade, atribuída à.
í

.nave Of.acome t Indústria de Madeiras S/A J situa-se entre o PO!!;
os
s~
.t.es limites e confrontações: partindo do RN2 situado à margem

-c iua mencionado e o porto da balsa do Rio Iguaçú, com

roc r ca do Rio Iguaçú; deste ponto inflete para estaca 1 com o r.!!;
~/,0'n')' NW e distancia de 21t~60m; deste ponto lnflete de estaca a
• cen rumo e di stância entre si. sempre maz-geando o lado
e,!
~0 do Rio 19uaÇÚ, até a estaca G-I0 como segue:
Rwnos

eca a Estaca

1693G'
03933'
13<;,51'
24941'
08954'
04955'
21926'
00949'
06938'

2

2

3

3
4

4
5

5

6

6

7

7

RN3

RN3

8

9

9
10

J.O

11

11

12

:t.;:~

1}

-'':'

14

l'f
15

15
16

16

17

17
18

18
19

19
20
21
22
23

20

RN5

RUS

24

2

25

53,49

NW

52,49

50,18

NW

29,24

NW

74,53
44.60

NW
NW

70;06

NE

149,42

1'E

50,95

01915' NE
07948' 1'E
NE

50,68
73,23
76,62

NE

50,48

05901'
26934'
01957'
31930'
37941'
32<;,58'
23958'
04928'
13954 '
13937'

21
22
23

Distâncias (m)

1'"W
Nlo[

NE

25,85

NE

51,01

NE

95,93

1.::

26,46

NE

49,28

NW

50,21

NE

75,32

NW
20941' NE

25,18

101

15919 ' NII

101

102

26912' NII

26,95
47,63
148,3 4
49,98
67,64
51,08
70,13
41,43

la?

103

12920' NII

41,22

10/~

25<;'51' NH

lOS

42923'

98,53
98,48

25
RN Az uj,-

103
~O/f

02927' NW
06953' NW
22957' NW
19951 '
RN AzUl

I

NT"

209401 NII

11,
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Estaca

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

""

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
RN33
,130
317
316
315
31
"
313
312
311
310
39
J8
J7

36
J5
34
33
J2

31

a

R.ta.ca

Rumos

106
107
108
109
110
111

58900'
38900'
59946 1
55914 1
58907'
42940 1
24936'
38921'
53959'
84ç30'
74952'
52910 1
. 37907 1
07910 1
189441
04949'
05901'
23939'
05941'

112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
RN33
130
317
316
315
31
"
313
312
' 311
310
39
J8
J7

J6
J5
34
33
J2

31
139

01908 i

20901 1
11951 1
57936'
44928'
38946'
42938 1
24ç06 1
24949 '
45940'
02930'
C17932 ,
47908'
41958'
34913'
85931 1
42938'
52935 1
52951'
36904'
08919'
13922'
21910'
38927'
35104'

Distânci as (mi

NH
NW

In<
NH
NW
Nl1
m,

m'l
fil

Im

sw
sw
sw
sw
sw
sw
sw
SlI
SlI

sw
sw
sw
SI'

sw
SI'
81'1

S',

SI'
SE
SE

SI'I
SI'

sw
81'1

SI'
8111
8':1

81'1

SI'
SE
SE
SE
SE

SI'

11\),26
121,83
127,44
72,78
78,63
56,67
50,97
40,97
31,60
76,}8
35,85
54,29
55,00
57,28
)8,06
77,32
50,98
67,61
50,16
62,98
123,92
56,09
64,18
32,24
47,22
39,34
76,30
52,09
55,67
37,17
6,82.
25,16
19,55
47,98
80,49·
29,12
29,94
76,23
45,60'
42,03
73,20
39,82
43,48
24,59'

ATOS
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Estaca

Distâncias (m)

Rumos

Estaca

a

DO PODER ExECUTIVO

139
140

140

2 J[931 ' S'd

RH}Ó8

85917 ' SE

RN368

1 111

20941' S'd

llil

1 112

00915

1112

143

539 45 t SE

SE

I

66,56
66,53
197 J 84
133,35
93,79
60,83
39,23

143

l

lj l l

43928 ' SE

144

145

22932' SE

1!{S

146

01958'

S>/

110,27

146

147
148
149

22918' SE

111,2 11

16954 ' SE
26939' S'd

GB,gl
146,14
108,42
140,30
47,48
44,78
68,37

147
lJI:e

sw

149

1'50

07923'

150

151

153
154

32925' Sl<
27909' SE
2 JI918' SE
04942 ' SE

CiIa

~4916

151
152

152

15;

154

I

SH

62,39

e deste ponto (GIO)inflete para a estaca G4,=1-l0, com o r-umo
de
53911': SE.c d o t.ânc a de 762,14m, confrontando-se com Antônio .e
í

í

Vi r5{nio: So r-dj gnonj deste ponto infletc pur-a a estaca 34 com
o
rumo 59?~?'· NE e d.í s t.ânc a de 911,118m, confrontando-se com Luiz
Giacorliin~; deste ponto Lnr.l e te de estaca a estaca com r-umo e di~
á

t.ânca e c~~tT(~ si, sempre naz-gc c ndc o lado e'sqlJ.erdo do Ri.o
até o RN? onàe teve inicio e~ta dcscriçá0; co~o segue:

zs t.aca .
34
35

a.

Estaca

Rumos
15917' NW

37

35
36
37
38

38

~2

03902' M1

36

39'25'

Icuaçú

Distâncias (m)
mI

21932' Nlil"
16910' mil"

Jf1l, 38
59,79
34,40
12 11, 00
114,85

5

ÁgEA - A ,propriedade descrita teu a área de 322,5773 hectares.~
Propriedade 01 (20.. parte) - Tam.bé;~l atribui da à xer-soneve Giacomet In
dústria de Madeiras S/A - parte-se da Cidade de Laranjeiras do Sul pe
la estrada" Municipal que liga Laranjeiras do Sul - 'i'amanduá-:-Barra Man
5a-Saudade, até o porto da balsa do Rio Iguaçú, descendo pela margem
direita dotme smo rio, até a confluência cor:"! o Rio Xagú. A propriedade
sã tua-ue và mar-gem direita dos rios acima cito.dos,con os seguintes l.!..
mites e confrontações:partlndo da estaca 411 da poligonal
levantada
pela GEO-TOPO,margeandoo lado direito do Rio ICuaçú,(deste ponto in
flete para" a estaca 412, com rumo de 47908' IDT e distância de 26,I3 J;l:i ;
deste ponto inflete de estaca a estaca COl:i rumo e distância Entre si.
sempr-e ma.r-geando o lado direito do rio Iguaçú), a'té a estaca BIA.como
$egue~

AToa DO

Estaca
J~12

If13
1114

a

ElltaCll

'"3
4"
'"5
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Distâncias (m)

Rumos
32928' NII
26<?25 ml
I

29911' NW

50,29
51, 31~
25,90
48,33
77,00

415

RI122

47953' NH

Ril22

309 114 ' NH

. J:20

416
417
418
419
420
421

59916'

h'H

100,53
50,41

!1l6

la7
1118
)119

37'59 ' NW
32958' "li
lf9952 ' NW
116904 '

'"

52,01

33,37
52,31

l!21

JI22

5195 11' NW

152,58

1,22

423

71909' in'r

J)23

RN23

77,56
76,48

R!123

424

1124

)125

1:25

426
427
'28
429
430

73 951' Im
86920' NW
73937' SW
55<;,4)' SH
75"8' 51'
68907 I SW
78932 ' SW
79914 I SW
67912 ' SW
52nB' sw

J!26
JI27
Jt 28

'29
430
431
!J32

'33
404
435
436
ll37

"38
439
440
RN25
939
938
937
936
935
93 4
940
9 111

942
943
941;945
R1:73
946

1131
1132

433
434

32912

102,74
51,02

28,05

127,83
51,24
101,21

74,94
50,81

152,65

19'53' SII

76,12
77,11

4")')

26939'

SW

')0.98

.436
437
438
439
440
RN25
939
938
937
936
935
934
940

41941' SH

75,85
46,55
101,36
76,66
49,70
51,68
64,71
139,69
67,05

I

16903'
39926'

SW

51'

I

51'
51"

46937'

SW

41935

42923' 51'
43915 I SH
47928 r SH
lt6923' mf
00901' SH
28901, r 51'1

50,115

02958' SH

30,85
83,96
37,53

9111

12915' 3',1
13940' 511

942
943
944
945
R1173
9'6
947

15917' SE
19912 1 SE
04923 1 SE
01910 1 SE
06911.,'1 SE
13941 1 SE
06951' SE

11g,81

1~2,87

7',56
89,62
15,33
35.82
60.65
109,61

ATOs DO PODER ExEcuTIvo

ftll
Estaca

a

947
9 1;8
9 119

Estaca
g'f8

950
951
952
953
954·
955

949
950
951
952
953
954
955
956

956

957

957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
RN369

958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
RN369

1901

2571
2572
2573
2574

2575
2576
RI'79
2577
2578
2579

"

1901

2571
2572
2573
2574
2575
2576
R;79

2577
2578

Distâncias (ro)

Rumos

13928' sr.'r
03959' SlI
lf0931 ' 8''';

61~'?571 SE

75926'

NE

92,17
24,115

31,58
46.. 48
34,63

64955 ' NE

21J.,77

47922'
76°30 '

20.. 97
39'32

31931'
47925'
l!-7929 ,
31953'
85910 r

l!E
NE

NE

28,45

SE

20,90

:FiE

~2,O7

SE
SE
25934' SE

28,97

Y5.4 Jf
84,15

02901' SW

48,10

05923'
01944 '
56932'
04911 '

SE

20.24

SlI

24,84
30,99
58,99
70,09

SE
S<r

25900' S'tl
31947 r S\I

38939 '

88,01

"'"

25;01

111'

8;51

S\I

SI[
SE
77956' Im
21954 ! SE

37,14
86,63
87,66
48,46
81,33

30'?lO 1 Sí'T

101,66

80909' SE
81951' SE
1;5900' SE
25939' SE
06c?lfgr SI[
10935 I SW
13941 r SW

106,97

sw

55,60

03949' Sii
02 959 r S',

56,'84
125,'86
128,26

56915 r
46951'
53913 r
13924'

31,60

76,07

2523
2829

2579
2580
2581
2582
2583
2888
m·rso

llr:80

2581~

12930'

2581.:-

2585

06<;>31 r

sw
sw

25eS
25[6 .

2536

18949'

8'1[

113,58

2801

55,02

2·201

2802

31922 1 SI<
1)4952' S'"

21,1 11-

2802

2803

112 939

sw

46,80

2580
2531
2522

2294~1

'

123;10

76,07
93,10
78 ;O.l

61,57
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•

F.etaca
2cO.t.c

229 1,11' 8',

._--

2805

;6911, t SE
21955' SI'

Estaca
2L ü3
2S01~

Distâncias (m)]

Rumos

35,27
32, In

2805
2e06
2807
7089

2806
2807
7080
2808

2808

RN29

illJ29

2809
7087
7086
7085

6 11-914 1 SlI

708 JI

33941' SW

25,76
30,92

53944

SW

50,11

70954 ' SW
75'944 1 SW

7081

7083
7082
7081
7080

7080

2810

2809
7087
7086
7085
708 11

7083
7082

1l'?59 '

S\'l

45928 ~ SlI
59912' SI'!

66930'

SI'
53930' SI'I

74900' SH
86951' 'NH

1

6ó,4ó
32,19

53,1 11
18,22

19,76
28,62
16,29
19,05

2810

2811

35943'

SW

33,53
)6,ó2
41,29
41,06
15,38

2811

7077
7076
7075
7074
7073
7072
7071

57902' SW

17,77

7077
7076
707ó
7074
7073
7072

7071
7070
7069
RN)61 2812

2813
7097
2814
7098
2815
7099
7100

6952
69ó3
69ó4
69óó
69ó6
69ó7
69ó8
69ó9
6960

50900' SlI
1:8920' SW

30910' SW
13907 ' SW

89929' SE

599441 SE
41912 I SE

33958 t SE

7070

159 1fl' SE

7069
RN)61

08956' SE

30, !YT
40;70
67,32
44,76
47,08
)6,49

2812

02950' SE

77 ,54
)2,78
29,43
30,18

2813
7097
2814
70)8
281ó
70)9

15901' sw
10911' SE
00922' SE

25,79
)6,6'1
61,ó5

06911' SE
42952' SW

19,80

50908' SH

7100

65946' SH

69ó2
6953
69ó4
69óó
6956
69ó7
G9ó 8
69ó9
6960

71949' SH
45910' SH
20 951' SH
09904' SE
00902' SE
IH33' S\'I
02916 1 SI<
03949 1 SE
01908 1 SI'
09908 1 SE

14,15
14,18
41,08

ElA

02945' SE

14,82

3ó,9ó
31,27
53.61

33,00
30,76
34,98
60,01
56,72
29,33

Aros DO PODER EXECUTIVO

deste ponto B1A LnrLe t.e para a Estaca B16~ com o rumo de 90900 ' mr
e clist!í.ncia de 902~43m, confrontando-se com Har-sonave Giacomet I.!!
õústrla de Madeiras S/A; deste ponto inf1ete para a Estaca B52~com
o rumo de 00902' NE e distância de 3.696~22m.~ segue-se confront~
do com téar-sonave Giacomet Indústria de Madeiras S/A. até a Estaca
A70; deste ponto infle te para a Estaca B53~ com o rumo de 57953'mi
e distância de 92,2Bm.,deste ponto inf1ete para a Estaca B54~ com
rumo de 66911' UH e distância de )0, oBm; deste ponto infle te de E..§.
cec c a Estaca com rumo e distância entre si, sempre margeando a e..§.
trada projetada Laranjeiras do Sul-Salto

Santiago~a 20~00m

do eixo

da nesma até a Estaca 13185, como segue:
Estaca

a

Estaca

Rumos

Distâncias (m)

B54
B56
n57
n5 8
B59
B60
B6l

B56
B57
B58
B59

89918' SH

B60

77911' lli'T

1362

363

89952' m'/
86932' m'1'

37~65

4l,56

B6l

73924 ' lli'1

B62

69925' m·r

21,55
21,23
21,50
21,22

1363

65925' 1\1/

21,65

B6 i j.

60(1)1[1

!fiT

41,85

B65
B67

55922' irrl
51+'.142' 1\""<'1'
5492 11' mr

43,96

BGO

B69

81931' NH

211~84

B71

52919' Im
1:8953' N'tl
1:3907' N'tl"

E72

3G957' Wtl

B73

33903' N'iT
28907 ' N':·r
22932 ' 1'1t' i
179110' l'[r..,r

B70

B74
"75
B7ô

D77
1378

B79
B80
TI81

11955 ' Im
06942' l!\{
0095 1f ' !TE
09".'21 ITE
'
17919' };E

267,20
28,1;1,

22,53
21,77
21,73
21,lfO
21,35
21,8!;'
21,78
21,31
21,90
22,21
112,69
22,7);

B81

2 1;918' liE

1t2,59
18,18

n82
B83

30925' NE

25,75

35'tOO' IrE
37917' Im

41,12
16, 1~5

595,l3

B92

37933' DE
35931' Im
259499 lIE

B93

17901' HE

l6,85

B8!:·
1335
1391

46,10
36,70

H~

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

li:staca

B94
B95
B96
B97
B98
B99

a

Estaca

B95
B96
E97
E98 -,

B99
B100

BI00
El01

B102

B102

BI0)

BI03
ElOl}

El04

B105
EI06
BI07
BlOS
BI09
B110
B111
B112
B113
B114
B115
B116
E118
B119
B120
B121
B122
B123
B12 Jf
B125
B126
B127
B129
B130
B131

ElOl

B105
B106
Bl07
BI08
BIO.9
B110
B111
B112
BU3
B11 1f
B115
Bl16
Bl18
B119
B120
Bl21
B122
B123
B124
B125
B126
B127
B129

Distâncias

Rumos
07'.'59 ' NE
03958 1 mr
15902' ln"T
27946' Nl'1
339)0' NII
3!1923' NlI
32050 1 UH
27959' NlI
22927'

36,33
)2,03

39,47
37;07
29,59

49,43
111,10
21,/j7

22,06

""
""

22,00

NlI

22,08

:ml

22,53

!lE

'IE

1l3,l!1
45,119

!lE

26.01

13902 1 fIE

48,51
63,58
27,39
.17,47
37,65
19,56

16913 '
10'?23'
04912'
04932 1
1390S'
1 11927'

01905 ' NE
'12908' 11\1
18<;>l\1~ , N'cT

26922 ' NH
3291,6 ' NI''''
33935' NII
3If912, 1J11
33914 ' }TI,,!
29916 ' N'fJl
2290 JI 1 NlI
13950' ll',[
08900' NI'I
019 115 ' }rI'!
06919 ' !lE
13<:30 1 fIE
17943 1 NE

B130
D131

18915 ' fIE
15956 ' HE
12930 ' irE:

B133

lH17' NE

21,68
195,12
Ji3,03

Ü,89
.42,50
42,46
22,09
42,50
112,57
I~l, 96
JIO,91
216,27
42,26

31,39
128,75

Deste ponto (DI33) ini'lete para. a estaca D140, com rumo de 80915 '
jlffi e distância de 382,29m; deste ponto inflete de estaca a estaca
com rumo e distância entre si, sempre margea~dQ o lado direito do
.cor-regc Água Verde até a. eat.ece B155, como se~_:
Distâncias (roi
Rumos
Estaca
a
Estaca
7 1,82
B111l
BllfO
53914 ' IIE
Bl1~1

B1 112

58<:51' J,'E

Bll:·2

B1~-3

Bl1~3

B1 J',5

48906 ' IiE
53941 ! lIE

23,82
31,46

129,52
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Estaca

a

Estaca

Run:os

Distâncias (m)

BII,5

BH6

30907 1 HE

113,50

Bl l l 6

Bl~-7

1,1953' Im

Bl!:7
1311:3

m48

1\11953 r llE

63,7![
53,62

Bl l19

50900' Im

80,1~7

63,61

TIH9
BISO

BiSO

67'?!f6 r NE

BISl

59907 1 IlE

31,51~

3151

B152

e991~lr

67,54
116,5l

SE

B152

B153

13153

B15I~

1.7935 r NE
759 115 I SE

:C15!~'

Bl55

79922 1 HE

70,54
20,26

Deste porrto(Bl56) inrlete para a estaca B183, com rumo de 80953 1 SE
e. distância de 2.12J~,7êlt. deste ponto inflete para. ece atece

B185,

localizada a me.r~er:t direi ta. do có.rrego ÁGua ver-ce , com rumo
de
51~Ql~11 SE e distância de 26S.Y9m; deste ponto lnflete para a estaca

ArO localizada na confluência. do córrego Ácua Verde com o rio Xagu,
com o r-umo de J',r'?"l·l' t:E e distância. de 54 ..97 m; deste ponto lnflete
de estaca a estaca. com rumo e élistânçia entre ai" sempre mer-geenõo
•
f
' ,
o· lado direito do rio Xagu. ate a confluência com o rio Iguaçu,onde
locali~a-se a' estaca Al~ como segue:
Estaca.

Rtlr.los

A6~

Jf5957

AGj

A63

A6G

A6V

18953 1 SE
116ç01' SE

t

SE .

A6i

A66

46920' SE

A66

A65
A6'f

Distâncias (m)
32,1'('
3,+,1:5
91,91
48,20

A6J+

A63

57935' SE
50913' SE
47'-'29' SE

A63
A62

A62

16954 1 SE

A61
. A6.

69935' SE
19926 1 SE
02951' SW

A5g

A59
A5a

31947' SW

}2,16

A53

A57

cJ5937'

Sí'1

A57

A56

22959'

SE

26.90
83,114

A56
A55
A53
A52

A55

289'04' Sí'/'

A53

51~n8'

SE

1 111,52

A52
A51

60941 1 SE
72'?04 1 SE

88,69
56,45

A51

A5'

A50

A49

59904' SE
559}8' SE

12,00

A4g

A41
A46

66918' SE

228,08

A47

57905' SE

46,55

A46

A4')

43932' SE

Al~5

33. '!7

A44

06933 1 SE

20,00

A6S'

A61
A60

'+.,

Estaca.

A70

52,21

57,29
54,85

47,21
13.22,
25,58

24,65

23,76

33,57
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Estaca.

•

Estaca.

A44
A43
A42
M1
A40
A39
A38

A43
M2
A41
A40
A39
A38

A-yr

A36
A35
A34
A33
A32
A31
A30
A29
A28

A36
A35
A34
A33
A32
A31
A3G
A29
A28

A-yr

A2:T

Distâncias (m)

Rumo.
54900

1

SW

66,10

81940'

SW

87957'

SI!

66,33
58,25

82925' SI!

111,20

78943'

NW
89924 r NW

129,10

li6922 , S\/

182,10

S\/

44,60
83,53
60,15
65,70
40,65

779lt5 1 SW

lb2.00

54943'

SW

61922 1 SW
65922' SW

75917'
66'36'

66927 1

38908'

SW

S'l
SI<

AZ!

A26

13942' 31'

A25

18903' SI<
27946' SE
56947' SE
76938' SE

A22

A21
A19
Al8

Ali>
Al5
A14
A13
A12
All
AlO
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2

AlS

86,58
ll4,50

. 57934' S\/

A26
A25
A24
A23

A24
A23
A22
A21
A19

61,05

72912' 31'

80945 I SE

73909'

SE

46,60
7<),09
4<),51
62,30
43,00

79,45
157,15
99,04
143,06

A16
A15

66909' SE
56932' SE
49956' sE

All~

57900'

A13
A12

51905

Ali

25929'

AlO

25930' SE

27,00

A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3

05905'

34,40

A2

Al

98,21

126,52
81,14

SE

51,88

SE
42939- sE

52,21

!

SE

SE

68,61
36,00

09905' SlI

39,75

12910' 31'
18952 1 3\'1

81,70

65,73

SlI

121,51

47906- SlI

58,00

31906 1 31'
39';>05 I 3\'1
47917' SlI

65,00
61,23

39'56 '

64,72

e deste ponto (Al) inflete para a estaca 411, com rumo 70929' S\/
distância de 3O~85m, onde teve infcio esta descriçáo.
ÁREA - A propriedade descrita tem a. áree de 1,386,4461 hectares.

e

Aros DO pODER ExEcUTIVO

152,

Propriedade 02 (atripuida a Sebastião Wllmon de Souza) - Parte-se I
da Cidade de Chopinzlnho pela estrada estadual que a liga com Lar~;
jeiras do Sul, até o Distrito de São Luiz, onde torna-se a estrada l~

nicipal Sáo Luiz-Saudade-Laranjeiras do Sul (via balsa), até a ponte
sobre o córreGo Agua Branca, A propriedade situa-se a goOm da ponte,
córreGo abaixo, com os seGuintes limites e confrontações:
partindo
da Estaca 16!f da polir:onal levantada pele. GEO-TQ?O. me.r-geando o lado

esquerdo do rio lcuaçú .. deste ponto inflete para a Estaca 16~, com O
rumo 07921 ' 8U e distância de 65,ü2m; deste ponto infle te de .es tace '

a estaca com rumos e distâncias entre si, sempre rnargeando o lado e~
querdo do rio 19uaçú, até a confluência com o rio Urutu, onde loca~~

za-se o
Estaca
165
166
167
168
169
170
7057
171
172
173
17!f
175
176

RN36. como seGue:
a

Estaca
166
167
163
169
170
7057
171
172
173
174
175
176
Rll36

Rumos
28955' SE
13926' SE
01~916 ' SH
17928' "'I
05942' ml
3 1;911' S"or
23902 ' su
089)8' "'I
05913' SE
05951' SE
289 116 ' 5';/
05905 ' ""1
14929' SE

Df s t.ânc

aa [m]
42-,87
1j.O,51
75,80
38,90
87,82
}6,48
40,33
47,59
57;88
53;-117
66,62
55;80
23,43
í

e deste ponto (RN36) infle te para a Estaca 178, eom o rumo 8393,4i SE
e distância de 76.6)m, mareeando o lado direito do rio Qrutu: deste
ponto inflete de' estaca a estaca com rumos e distâncias entre~i,se~
pre mareeando o.rio Urutu, até a confluência com o córreeo Agua'Bra~
ca, onde localiza-se a Estaca 12. como segue:
Estaca
178
179
2

3
4

5
6
7
8
9
9A
lÓ
11

a

Estaca
179
2

3
4
5
6
7
8
9
9A
10
11

12

Rumos
52901' NE
76932' NE
25949' NE
16924' NW
57 954 ' NE
72916 1 SE
16909 1 NE
84932 1 SE
82908' NE
1 8955 ' NW
50942' NE
73906 1 SE
26921 ' SE

Distâ.ncias (m)
68,91
95,00
23,00
53.26
39,25
108,2?
145,56
98,00
39,3°
62,24
33,42
23.00
39,00
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e deste ponto (12) inf1ete para a Estaca c6 J com o rumo 53905' ~r
e distancia de 624 J78m J confrontando-se com Raimundo Tezza
Viei
ro: deste ponto inflete para a Estaca 164 J com o rumo 52956 1 NH e
distância de 34 J30m J confrontando-se com Raimundo Tezza Vieiro,on
de teve inicio esta descrição.
~

- A propriedade descrita tem área de 19,7118 hectares.

Propriedade 03 (atribuída a Raimundo Tezza Vieiro) - Parte-se da
Cidade de Chopinzinho pela estrada estadual que a liga com Lar~
jeiras do Sul, até o Distrito de São Luiz, onde toma-se a estrada
Municipal são Luiz-Saudade-Laranjeiras do Sul (via balsa), até a
ponte sobre o córrego Agua Branca. A propriedade situa-se a 600m
confront~
da ponte, córrego abaixo, com os seguintes limites e
ções: partindo da Estaca 12-CO. situada na margem direita do rio
Urutu, na confluência. com o córrego Água Branca, "deste ,ponto
in
flete para a Estaca cs, com o rumo 53905 r 1'H e distâ.nc~a
de
624, 78mJ confrontando-se com Sebastião Hilmon de Souza; deste ponto inflete para a Estaca 164-c7. com o rurno 52956 ' m~ e distância
de 34,3Om. confront~do-se com Sebastião Wilmon de Souza;
deste
ponto inf1ete para a Estaca 163. com o rumo 20'1'11~ 1 NW e dintílnc1a
de 31~.14m, mar-geando O rio Lguaçúj deste ponto infletepara a E~
taca 162, com o rurno 27932 1 NE e distância de 130,50m, margean~o
o rio Iguaçú; deste ponto' inf'lete para a Estaca 161-06, com o rumo
17952 '. NE e distância "de S'S.85m, mar-geandc o" rio Ie;uaçú; deste p0L!
to inf'lete para a Estaca D5, com o rumo 30Y01' Im e distância
de
71.53m, margeando o rio 19uaçú; deste ponto inflete para a Estaca
17A-OO, com o r-umo 53993" SE e a distância" de 712,80m, confrontando-se com Valdoino Aimi; deste ponto infiete para a Estaca 17, com
Água
o r-umo 111955' SH e distância de 52,29m, margeando o có r r ejjo
Branca € confroptando-se com Raimundo Tezza Vieira; deste pontoiQ
f1ete para a Estaca 16, com·o rw~o SG9S0' SWe distância
55,ODrn, margeando o córreGo Água Branca e confrontando~sc com Ra~
mundo 'I'ez za Vieira, deste ponto í.nrrc t.c para a Estaca 15, com o r~
;;10 01948' .sW c distância de '38,70m, mar-gea nüo o córreGo
ÁGua
Branca e confrontando-se com ka Lmundo Tezza Vieira; deste
ponto
i~f1ete para a Estaca 14, com o rumo 16956' SE e distância
de
9D.66m, confrontando-se cora Ra Lmundo Tezza Vieiro c ma.rge ando
o
córrego Água Limpa; deste ponto infle te para a Estaca 13, com o r~
J::'O 01922' 8H e distância de 25,79r.r-, mar-geando o córrego Água Lír.pa.
e ccnr rontanco-ec -CO;:1 kafmunôo 'I'ez z a ví.ea rc , deste ponto
í.nr Le t.e
até a Estaca 12. com o rumo 62935' 8\-1 e com a da s tânc La de e-e, JIOm,
margeando o cótreco Água Li~pa e confrontando-se co~ Rai~undo Te~
za Vieiro, onde teve inicia esta descrição.
ÁREA - A propriedade descrita. tem a área de 18,8502 hectares.
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Propriedade 04 (atribuida a Valdoino Aimi) - Parte-zc da Cidade de
Chopinzinho pela estrada estadual que a liCa com Laranjeiras
do
Sul, até o Distrito de São Luiz, onde toma-se a estrada ;.:unicipal

são Luiz-Saudade-Iaranjeiras do Sul (via balsa), até a ponte sobre

o córrego Agua Branca. A propriedade situa-se 150m da ponte, córr~
ôo abaixo, com os seguintes Lí.nu t.es e confrontações: partindo
da
Estaca 17A. localizada a 6m da margem direita do córrego Água Br~
ca e a 40Om. em linha reta, abaixo da ponte da estrada
Municipal
Saudade-Laranjeiras do Sul (via balsa). sobre o mesmo córrego; ~E.

te ponto inflete para a Estaca 18, com o rumo e6~551 SE e distância
de 2GJG2n~ nargea.ndo o córreGo Água Branca; deste ponto inflete de
estaca a estaca, com rumos e.distâncias entre si, sempre marceando
o córrego Água Branca. até a EBtac~ 2 1iA, como segue :
Estaca

a

18
19
20
21
22
23
21;.

6

Distâncias (m)

Estaca

Rumos

19
20
21
22
23
24

799c1J I SE

24A-EO

77'56 ,

39'45 '

NE

03\)1)0 1 N'1f

66954'

Ire

33918 1 SE
89948' SE
NE

47,00
54,30
88,50
43,70
41,00

81,00
llo.1C

e deste ponto inflete p~ra a Estaca B3, com o r~ 53932' NU e diA
ttlncia. de 855,4lm, conrrcntendç-ee com Antonio e V1rc;.tnto
Bordi
gncnj deste ponto inf1ete para o l{&rco Rrl1)21. com o rumo 549~1' m~
e distância de 63,24m, confrontando-se com Antonio e Virainio J30rd,!.
gnon; deste ponto, sempre margeando o rio teuaçú, Lnraete de estaca
8. estaca, com rumos e dist"ância.s enta-e sf , até a Estaca. DS,
como
segue:
Estaca
RI1J t2 1

158
159
160

a

Estaca.

DistinciAS (m)

Rumos

158
159
160

21903' srJ

~

30901' &.t

58,56

15921 1

S\f

1[3,9/3

38912 1

&'·r

59,59
95,76

-e deste ponto inflete para a Este.ca 17A, com o rumo 53903 1 SE e di.!!
t&ncia de 712,8OrnJ confrontando-se com Raimundo Tezz& V1eiro. onde
teve inicio esta descriçáo.
~

- A propriedade descrita tem a área. de 20,3708 hectarES,

Propriedade 05 (atribuída a Antonio e VirgÍ.nio Bordi('7ion) - Partese da Cidade de Chopinzlnho pela estrada estadual que a li~
com
Laranjeiras do Sul, até o Distrito de são Luiz, onde toma-se a ". eE.
trada Municipal São Luiz-Saudade-Laranjeiras da Sul (via balsa). até
a ponte sobre o córrego Água Branca, ~n~~se inicia a
propriedade,
com 03 seguintes limites e confrontações: partindo da Estaca 24AJ 1~
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calizada na margem direita do corrego Agua Branca. distando 95m. em
linha reta. abaixo da ponte da estrada Municipal Saudade-Laranjeiras
do Sul (via balsa), sobre o mesmo córrego; deste ponto infle te para
a Estaca 25, com o rumo 80955' NE e distância de 88,gOrn, margeando o
córrego Água Branca e confrontando-se com Antonio e Virginio
Bordi
gnon; deste ponto inflete para a Estaca 26, com o rumo 72935' T!E
e
distância de 117, 5Om, ma r-gea.ndo o cór-r-ego Água Branca e conr rontandg
se co~ Antonio e Virginio Bordignon; deste ponto inflete para a Est~
ca GO, com o r~~o 80925' ~lli e distância de )6,33m, margeando
o
cór-rego ÁGua Branca e confrontando-se COr:1 Antonio e Virginio
Bordl
gnonj deste ponto inflete para a Estaca 01, com o r-umo 41909' NE
e
distância de 5 11, 4 J;m, conrrontenco-e e co-i Honorino Gabrie1li;
deste
ponto infléte para a Estaca GIO, Com o rumo 53911' ~~ e distância de
1.147,58m, confrontando-se com Luiz Giacomini e Mar so nave
acome t,
Indúr:tria- de Iõade Lr-as S.A.; dente ponto, sempre margeando o rio IGu~
çú, inflete de estaca a. estaca, com r-umos e distância entre si, até
D Marco RN1.I21. como segue :
üí

zs taca

010
155
156
157

a

Estaca

155
156
157
RN421

Rumos
14930 1 51'
12931 1 S~
20957 1 SH
32947 I S~

bistâncias (m)

16,39
70/21
107,111
62,70

e de s ce ponto (M421) infle te par", a. Estaca E5, com o r'uco 5~9311 SE
e diEtancia de 63,2~m, confrontando-se COI'll. va.Ldo no Ain:i; deste ponto j,.nflete para a. Estaca. 2!~A"EO. con o rumo 53932 1 SE e com
distan
c i a de 85s,Qlr:\, confrontando-se cora vaãõot no Aimi, onde teve inicio
esta desc r-j qão ,
í

ÁREA ~ A propriedade descrita t era a área de 25,1471 hectares.

propr-âe âaôe 06 (atribuída a Honorino Gabrie,ll1) - rur-te--se õa Cidu.de ChopinzinhO pel~ estrada estadual que a liga com Laranjeiras

~e

~o Sul, até o Distrito de São Luiz, onde toma-se a estrada
Municl
paI São Luiz-Saudade-Laranjeiras do Sul (Via balsa), até u ponte 50
bre o c6rrego Água Branca. A propriedade situa-se a 170m da pOnte,
-córregp acima, com os seguintes limites e confrontações:
partindo
~a Estaca GO, situada a 22m da margem ãireita do córrego
Água
Branca, distando em linha reta, 150m acima da ponte da estrada Munl
clpe.l Saudade-Laranjeiras do Sul (via balsa), sobre o mesmo
córr..!:.
go; deste ponto infle te para a Estaca Gl. com o rUmo 4190g' NE
e
distância àe 54,44m! confrontando-se com Antonio e Virginio
Bordi
gnon; deste ponto inf1ete para a tstaca F2, com o rumo 53913' SE e
distftficia de 47.54m, confrontando-se com Valmor Debrida; deste ·po~
~o inflete até a Estaca GO, com o rumo 80925' SW e distância
de
74.97rn, mar-genn do o córrego,Ágtia Branca e conrront.endo-se com Hon.,2
rino Gabrielli. onde teve inicio esta descrição.
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ÁREA _ A propriedade descrita tem a área de 0,1289 hectares.
Propriedade 07 (atribuída a Valmar Debrida) - Parte-se da Cidade de

Choplnzinho pela estrada estadual que a liga com

Laranjeiras

do

Sul, até o Distrito de São Luiz,onde toma-se a estrada Hunicipal São

Luiz-Saudade-Laranjeiras do Sul (via balsa), até a ponte sobre

o

córrego Agua Limpa. A propriedade situa-se a 220m ce ponte, córrego

acima, com os seguintes limites e confrontações: partindo da Estaca
GI, localizada a 6oro da margem direita do córrego Água Branca,
-t ando

di~

200m em linha reta, da ponte da estrada Nunj.c.Lpa.L Saudade - L.Q-

ranjelras do Sul sobre o mesmo córrego; deste ponto infletc para a
Estaca I), oori o rumo 4T?Oll NE e distância de 236,33ffi, conf'r-ont.cn

do-se com Luiz cí.ccorunt , deste ponto inflete até a. Estaca 28, com
o rumo 20932' SWe ctíct.ênc c, de 222,32m, conrront.enco-se com vetmo r
Leb r-Lda; deste ponto tnruet.c per-c a Estaca F2, com o r-i-me 80932' :J\·r
e cas t.ênca e de 94,70m, conrr-ont.endo-ee com Vc.Lmo r- Deb r-Ldaj
deste
ponto infle te para a Estaca GI, com o rumo 5YH3' NW e àistt..nci2. de
lV15 11m, conr ccnt.enoc--se com Honorino üab i-í eLj
onde teve início 'tQ.
til oescr-í cêc ,
ÁREA - A propriedade descrita tem, a área de 1,5809 hectares.
í

í

,

Propriedade 08 (at~ibuida a Luiz Giacomini) - Parte-se da Cidade de
Chopinzinho pela estrada estadual que a liga com Laranjeiras
do
Sul, até o Distrito de São Luiz, onde to~a-se a estrada
Municipal
São Luiz-Saudade-Laranjeiras do Sul (via balsa), até a ponte sobre
o córrego Água Branca. A propriedade situa-se a·25Om da pórite,córr~
go acima, com os se8uintes limites e confrontações: partindo da E~
taca GI situada a 60m da margem direita do córre60Âgua Branca, di~
tando, em linha reta, 200m acima da ponte da estrada Municipal Sa~
dade-Laranjeiras do Sul (via balsa), sobre o mesma córrego;
deste
ponto inflete para a. Estaca G1I-Ho, com o r-umo 53911' N'I'1 e distâ.ncia
de 385, 411r.l, confrontando-se com .Antoni.o e ví rgxm c Bordignon; deste
ponto infl~te para a Estaca HIO, como rumo 59948' DE e
distância
de 786,78m, confrontando-se com Jíar-sonave Giacomet Indústria
de
jéade r-as S.A., deste ponto í.nr Leto para fi. Esta,ca 13, com o
rumo
20932' SWe distância de 4GO,8Gm, qonfrontando-se co~Uiz Giacom~
oi; deste ponto inflete para a Estaca GI, com o rumo 47900 SW
e
distância de 286,33m, confrontando-se com Valmor Debrida, onde teve
inicio esta descrição.
í

ÁREA - A propriedade descrita tem

a área de 16,8g2l,hectares.

Art. 39 - Fica autorizada a Centrais Elétricas
Sul do Brasil S/A - ELETROSUL a promover a desapropriação das
r-t das áreas de terra e respectivas benfeitorias, na forma da :
lação vigente, com seus recursos próprios.

do
:ref~

legi~
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Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei no 3.3G5, de
21 de junho de 1941, mocãfícado pela Lei nv 2.786, de 2'1 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
de desapropriação, para fins de imissão de posse das áreas de terra e respectdvae benfeitorias abrangídas por este Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 197'5; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigea,ki Uekí

DECRETO NQ 76.476 OUTUBRO DE

DE

20

DE

1975

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão aclministrativa, uma taura âe terra
destinada à passagem do ramal de
linha de" transmissão que se estenderá desde um ponto da linha de
transmissão Viracopos -- Tcnquinho (Torre 21-1), no Município de
vuunnoe, Estado de São Paulo. até
a futura subestação
denominada
"Cruzeiro" no Município de ttauoa,
naquele Estado.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, inciso III da constrtuíção, tendo, em vista o disposto no artigo 151, letra c do Código de .águas,
regulamentado pelo Decreto numero
35.851, de 16 de julho de 1954, e o que
consta do processo número lY:IME ...
700.618-75,
DECRETA:

Art. 19 Ficam declaradas de utütdade pública, para fins de constituição de servidão admínístratava, as
áreas de terra situadas na faixa de
30,00 (trinta) metros de largura. tendo como eixo o ramal de linha de
transmissão que parte de um ponto
da linha de transmissão vtracopcs
Tanquinho (Torre 21-1), no Município de Valinhos, Estado de Sao Paulo,
para a futura subestação denominada "Cruzeiro", no Município de Itatiba, no mesmo Estado, cujo projeto
e planta de situacao nv BX-D-10.f.,3B
.. - São Paulo foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de concessão de Serviços de Eletricidade ao
Departamento Nacíonal de Aguas e
Energia Elétrica no processo numero
c-

MME

700.618·7~.

Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz - ...
CPFL a promover a constituição de
servidão administrativa. nas referidas
áreas de terra, na forma da legislaç à o vigente,
onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão de que trata o artigo
anterior.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servtdâo
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz
-CPFL para o fím indicado, a qual
compreende o díreito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área de servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprtetárfoe
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da. prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem {JU causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 49 A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL poderá premover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.v 2. 786, de 21
de maio de 1956.
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Art. 59 Este Decreto entrarã em vigor na data da sua publicação. revogadas as dísposlçõea em conwâno.
Brasíüa, 20 de outubro de 1975;

154Q da Independência
República.

e

879 da

DE

20

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.· 76.477 -

DE

OUTUBRO DE 1975
Declara de utilidade

pública,

para

fins de desapropriação, área de
terra necessária à construção ia
subestação denominada "Cruzeiro",

da Companhia Paulista de Força e

Luz PauZo.

CP FL no Estado de São

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III,. da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
-151, letra "b", do Código de Aguas.

regulamentado pelo Decreto numero

35.851, de 16 de julho de 1954, no Decrcto-tct n.• 3.365, de 21 de Junho de

1941, e, ainda, o que consta do Processo n.· MME 700.618-75.
DECRETA:

Art. 1,9 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra com 16.558,28m2
(dezesseis mil quinhentos e cínquenta e oito metros e vinte e oito decímetros quadrados), necessária à
construção da subestação denominada
"Cruzeiro", no Município e Comarca
de Itatiba, Estado de São Paulo.
Art. 2.° A área de terra referida no
artigo anterior compreende a constante da planta de Situação número
BX-SK-47.310 - São Paulo, aprovada pelo Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no Processo número
MME 700.618-75, e assim descrita:
Uma gleba de terra, sem benfeitorias, no Município e Comarca de Itatdba, Estado de São Paulo, de propriedade atribuída a Alcides Gabriel
e outros, assim configurada: tem IDí.'cio no marco n,c 1 cravado na esquina da Rua Antonio Luiz Anfins com
a futura Rua projetada, na Vila Cruaetro: desse ponto, segue com o rumo

e distância S 08i?21' W -- 88,50 metros, margeandc a referida Rua Antonio Luiz Anfins até encontrar o
marco n.c 2; neste ponto faz uma deflexão à direita, formando um ângulo interno de 135.053', e segue com o
rumo e distância S 52.°28' W - 15,94
metros, margeando o caminho existente que faz divisa com terras de
propriedade da Companhia Brasíletra
de Fósforos, até encontrar o marco
n.o 3; neste ponto, descrevendo um
'arco de circulo de 53,29 metros e rala
de curvatura de 248,00 metros, cujo
ângulo é de 12°19', segue até encontrar o marco n." 4; deste ponto, segue
com o rumo e distância S 64.°47' W
- 63,24 metros, margeando, ainda, o
referido caminho que faz divisa com
terras da Companhia Brasileira de
Fósforos, até encontrar o marco n'' 5;
neste ponto, descrevendo um arco de
circulo de 6,32 metros e raio de curvatura de 7,00 metros, cujo ângulo é ce
51944' segue até encontrar o marco
n.c 6; deste ponto, segue com o rumo
e -dístãncía N 63929' W -- 14,92 metros margeando, ainda, o .referído caminho existente, até encontrar o
marco n.o 7; neste ponto. faz uma deflexão à direita, formando um ângulo
interno de 105.914', e segue com o rumo e distância N 11.°17' E - 165,62
metros, margeando o alinhamento da
futura Rua projetada, que por sua
vez divisa com terras de propriedade
de Anízlo Gabriel. até encontrar o
marco n,c 8; neste ponto, faz uma deflexão à direita, formando um ângulo interno de 92956'. f! segue WiU o
rumo e distância S 81.°39' E - 116.30
metros, margeando o alinhamento de
uma outra Rua projetada que, por sua.
vez, faz divisa com terras de propríedade da expropriante, até encontrar
o marco n.o 1, onde teve Início esta.
descrição, formando um ângulo interno de 90.°00'.
Art. 3.9 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL a promover a desapropriação da
referida área de terra, na forma da
legislação Vigente, com seus recursos
próprios.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei TI.O 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.« 2.786, de 21 de mato de 1956.
fica a expropriante autorizada a tnvocar o caráter de urgência; no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse da área de terra
abrangida por este Decreto.
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Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data; de sl;!a publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1975·
154.0 da Independência e 87.0 dà
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki U eki

DECRETO N.o 76.478

DE

20

DE

OUTUBRO DE 1975

Concede à Companhia de
Cimento
Salvador - COCISA o direito de
lavrar calcário no Municipio de São
Francisco do Conde, Estado da Bahia.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição e nos termos do artigo 43 do Decreto-lei 0.° 227, de 28 de feveredro
de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei 0.° 318, de 14
de março de 1967.
DECRETA:

Art. 1.° Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador _ COCISA
concessão para lavrar ealcarfc em
águas territoriais na plataforma submarina, no lugar denominado Baia
de Todos os Santos, Distrito e Município de São Francisco do Conde, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 haj, delimitada
por um polígono irregular. que tem
um vértice a mil novecentos. e quarenta e cinco metros: (1.945 m), no
rumo verdadeiro de quarenta e sete
graus sudoeste (47°8W) do farolete
LPB, situado nos recifes de Baubara,
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil metros (3.000 In',
sul (8); três mil metros (3.000 m) ,
oeste (W); mil metros (1.000 m),
norte (N); dois mil metros (2.000 m i,
leste (E); dois mil metros (2.000 m),
norte (N); mil metros (1.000 m),
leste (E).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Cód.go de Mineração e de outras referidas no mesmo Código; não expressamente mencionadas neste De-

ereto, ficando também estabelecido o

seguinte:

a) a concessão fica. sujeita às estipulações' do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 51.726. de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.s 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica abrigado a
recolher aos cofres públicos os tributes devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei D.O 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprír
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artlgos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Regtstro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 13577-67).

BrasHia., 20 de outubro de 1975;
da Independência e 87.° da

154.°

República.
ERNESTO GEIsEL

Shigeaki. Ueki
DElCRETO N.o 76.479 -

OUTUBRO DE 1975

DE

20

DE

Declara a caducidade da concessão
outorgada a Cypriano Lopes de Al.;.
meida, para lavrar água mineral no
Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IrI, da Constituição
.e nos termos dos artigos 63, § 3.° e
65, letra "a", do Decreto-lei n.e 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.e 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada a
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Cypriano Lopes de Almeida. para lavrar água mineral em terrenos de sua
propriedade, no
lugar denominado
Rua Cônego Tobias, Município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
pelo Decreto n.o 5.147, de 17 de janeiro de 1940, cujos direitos foram
posteriormente cedidos à Agua Rica
Ltda. (D~'PM n." 934-37).
Brasllía, 20 de outubro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76,480 - DE 20
OUTUBRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Econômicas· da Faculdade
de Cíéncíae Econômicas, Contábeis
e Administrativas, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição. de acordo com o artigo 47 da
.Lei n.s 5.540, de. 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n.s 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.02.951-7.3, conforme
consta dos Processos n-s 3.413-73
CFE e 247.119-75 do Mlnlstério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.° Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Econômicas da Faculdade de Ciências
Econômicas. Contábeis e Administrativas. mantida pelo Instituto Cultural
Newton Paiva Ferreira, com sede na
cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 20 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ER?<l'"ESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O

76.481 - DE 20
1975

DE

OUTUBRO DE

Concede reconhecimento à habilitação em Orientação Educacional, no
curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação de Santana do Livramento, com sede na Cidade de Santana
do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

O presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei 0.° 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação 0.° 1.593-75,
conforme consta dos Processos n.ss
11.697-75 - CFE e 228.721-75 do MInistério da Educação e Cultura;
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido .reconhecímento à habilitação em Orientação Educacional no curso de pedagogia da
Faculdade de Educação de Santana do
Livramento, mantida pela Associação
Santanense Pró-Ensino Superior, com
sede na cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vígór na data de sua pubhcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87;" da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76.482 - DE 20
OUTUBRO DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Geografia e de Letras da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras
de 1jui, com sede na cidade de
ljui, Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo ~7 da
Lei n.e 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
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vista o Parecer do Conselho '?ederal
de Educação nc 2.938-75, conforme
consta dos Processos nos 10 635-36-74cFE e 247.121-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Geografia e
de Letras, habilitações em PortuguêsLiteratura, Português-Inglês e Português-Francês, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijui, mantida pela Fundação de Integração. Desenvolvimento e Educação do Neroeste do Estado - FIDENE, com sede
na cidade de Ijuí, Rio Grande do
Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 197~;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 76.484 - DE 20
OUTUBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento à Escola de
Educação Físíca e Despo~ tos de
Taubaté, com sede na cidade
de
Taubaté, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o art:go 47 da
Lei n." 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n.s 842,
de 9 de setembro de 1969, conforme
consta do Processo n.« 245.584-75 do
Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

DECRETO N9 76.483 - nr~ 20 DE
OUTUBRO DE 1975
Autoriza o funcionamento do curso
de Estudos Sociais da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Santo A tuiré, com sede na cidade de
Santo André, Estado de São Paulo.
O Presidente da' República,

usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III, da constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.s 5.540. de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.s 2.910-73. conforme
consta dos Processos números 6.450
de 1974 - CFE e 246.382-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.° Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais,
licenciatura de 1.0 grau, da Faculdade de Filosofia, Ciências fi Letras de
Santo André, mantida pela Fundação
Santo André, com sede na cidade de
Santo André, Estado de São Paulo.

Art. 1.0 .:É: concedido reconhecimento à Escola de Educação Físíca. e Desportos de Taubaté, com os cursos de
licenciatura em Educação Fisica {'. de
Técnico de Desportos, mantíría pela
Federação de Faculdades de Taubaté,
com sede na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N. ° 76.485 OUTUBRO DE

DE 20 DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática da Faculâaae de Filoeotía, Ciências e Letras de Presidente Venceslau, em
Presidente
Venceslau, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
-usando das atribuições que lhe con..
fere o artigo 81, item IH, da Cons..
tdtuíção, de acordo com c artigo 4'1
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da Lei n.v 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n.s
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n s
2.504-75,

conforme consta dos Processos n." ..
6.132-73-CFE e 241.181-75 do Ministério da Educação e Cultura.
DECRETA:

Art. 1.0 .:É: concedido reconhecimento ao curso de Matemática da Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e Le-

tras de Presidente Venceslau, em
Presidente Venceslau, Estado de São

6,00 (seis) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão estabelecída entre a estação repetidora
denominada "Santa Maria", de propriedade da Empresa Brasileira de
'I'elecomunicaçôes S. A. .
EMBRATEL,
localizada no Distrito
Federal, até o Parque São Bernardo,
povoado pertencente ao Mumcípío de
Luzíânía, Estado de Goiás, cujo projeto e planta de sttuaçao foram aprovados por ato do Diretor da Divísáo
de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica no processo

Paulo, mantida pela Instituição To-

n?

Iedo de Ensino, com sede na cidade
de Bauru, no mesmo Estado.

Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S A. - CELG a
promover a constituição de servidão
adm:nistrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegrsíaçâo vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
de que trata o artigo anterior.
A -t. 39 Fica reconhecida a conveníê-cía da constituição de servidão
admínístra.tíva necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.
- CELG para o fim Indicado, a qual
compreende o direito atribui do à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmlssâo e de linhas telegráncas
ou . telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área de servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das arees de terra atlngtdas pel oõnus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em conseqüôncía. da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, mciuídos entre
eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo ,
Brasília, 20 de outubro cte 1975;
154.° da Independência e 87," da

República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9

76.486 -

DE

21

DE

OUTUBRO DE 1975

Dectara de utililtade pUblica, para
fins de constituição de servidão aetmtnístratioa, uma toua de terra
destinada à passagem de linha de
transmiss&o da
Centrais Elétricas
de Goiás S. A. - CELG, no Estado
de Ooées.
O Presidente da República,

usanco da atribuição que lhe confere
o artigo 81, inciso IH da Constituição,
tendo em vista o disposto no artígo
1f'1, letra c do Código de Águas, regulamentadc pelo Decreto nc 35.851,
de 11< de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do Processo número
M1!JE 700.005-75,
DECRETA:

A -t. 19

Ficam declaradas de utnt-

dade pública, para fins de constitui-

ção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de

]d1[E 700.005-75.

Art. 4Q A Centrais Elétricas
de
Goiás S. A. - CELG poderá promo-

ver, em Juízo, as medidas necessárias
constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modtncações íntroduzldas pela Lei ns 2.786, de 21 de
ma:ú de 1956.
à

ATOS

Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposíçóes em contrario.
Brasília, 21 de

1549

da

República.

outubro de 1975;
Independência e 87'? da

ERNESTO

Art. 6.° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 22 de outubro de 1975;
154.° da Independência e s7.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

GEISEL

Antonio Jorge Correu

Shigeaki tiet«

DECRETO
N. °

DECRETO
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OUTUBRO DE
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DE

22

DE

1975

Dispõe sobre a extinção e destino do
patrimônio da Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas (CRIFA) e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, itens IH e V, da Constituição Federal, e artigos 145 e 146
do Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo de n." 900,
de 29 de setembro de 19139,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica extinta a Comissão de
Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas (CRIFA), com sede na
cidade do Rio de Janeiro e subordinada ao Estado-Maior das Forças Armadas.
Art. 2.° Ficam transfecldas para o
Ministério do Exército as instalações
e o acervo da Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas .
Art. 3.° Os servidores crvís em exercício na Comissão de Readaptaçâo
dos Incapazes das Forças Armadas
serão relotados nas demais unidades
administrativas do Estado-Maior das
Forças Armadas, obedecidas as normas vigentes.
Alt. 4<,1 As dotações orçamentàrtaa
da Comissão de Readaptaçâo dos Incapazes das Forças Armadas passarão
a ser movimentadas pelo EstadoMaior das Forças Armadas.
Art. 5.° O Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças .Armadas expedirá os atos necessários à execução deste Decreta.

N.o 76.488
OUTUBRO DE

DE 22 DE

1975

Outorga concessão à TV snuuo« Siotio
Santos Ltda. para estabelecer uma
estação de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade do
Rw de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me n.s 14.547
de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à TV studios Silvio Santos Ltda . , nos termos
do artigo "28 do Regulamento dos serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreta n.s 52.795, de :n de outubro
de 1963, concessão para estabelecer
uma estação de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sem direito de. exclusividade,
utilizando o canal 11 + (onze decalado para mais).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá. às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de (lO (sessenta) dias. a contar da publicação
deste" decreto no Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2.° Este Decreta entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975;
154.° da Independência e ~7.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Olmeira
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DECRETO N° 76.489 - DE- 22 DE OUTUBRO DE 1975
Abre ao Ministério aoi rromeiortee, em favor da Secretaria Geral Entidaac5 Supervisl.Jnaclas, o credito suplementar de Cr$ 14.657.000,00,
para retorço de aotoções consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da .atrtbtnção que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezemorc
de 1974,
OEGRETA

Art. ív Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entídazn.s Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 14.657.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
2700, a saber.
Cr$
2700 -

1,00

M1N1ST];;RIO DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas
2703.158148b~.925 Atdvidanea a Cargo do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . . . .
, ..
06 - Salário-Família . . . .
.
2703.16900212.925 - Atividades a Cargo do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis
3.2.7.2 - Entidades Federais
2703 -

01 06 07 -

Pessoa,
Salárío-Família . . . .

.
.

Contribuições de Previdência Social

.

1.931.100
170.300

10.822.200
352.4UO
881.000

Total
.
14.657 000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos ~700 e 3900, a saber:
crs
2700 2703 -

Atividade 3.2.7.2 01 06 3900 3900.99999999 .999 3.2 .6. O -

1,00

MINIST];;RIO DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral Supervisionadas

Entidades

2703.1GH90212.923

Entidades Federais
Pessoal . . . .
Salário-1'1amília.

.

RESEHVA DE CONTlNGENClA
Reserva de Contingência
Reserva dE Contingência

.
.

2.922.700
77.300

.

11.657.000

14.557.000
Total .
Art. 39 Em decorrência de crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo lU da Lei Orçamentária
em curso, sofrerá as seguintes alterações:
o-s 1,00
5700 -

MINISTl''RIO DOS TRANSPORTES
SUPLEMENTANDO

Deparvamento Nacional de portos e Vias
Navegáveis
.
5705.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas' '"
5705.16900212.217 - Supervisão e Coordenação dos Serviços
.
de Portos e Vias Navegáveis
5705 -

'Total

.

2.101.400

12.555.600
14.657.000
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c-s

1,00

CANCELANDO
5703 -

Departamento Nacional de Estradas de
Ferro

3.0QO.000
Atividade - 5703.16890212.212 .
Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
M ório Henrique Simonsen
Dirceu Araújo Nogueim
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO

N9

76.490 -

DE

22

DE

OUTUBRO DE 1975

neunca o

Decreto n 9 76.228, de 10 de setembro de 1975, que abrI!, ao Ministério da Justiça, o créaito supíementcr de crs 12.254;700,00.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rrr da Constituição,
D~CRETA

Art. 19 Fica retificado, na forma abaixo o artigo 29 do Decreto número
76.228, de 10 de setembro de 1975, que abre, ao Ministério da Justiça, o
crédito suplementar no valor de Cr$ 12.254.700,00 (doze milhões, duzentos
e cinqüenta e quatro mil e setecentos cruzeiros).
Cr3 1,00
Onde se lê:
Atividade - 2001.12070212.230
3.1 .3 .2 - Outros Serviços de Terceiros .;
.
18.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
30.000
Leia-se:
Atividade - 2001.12070212.230
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
18.000
Atividade - 2001.12690212.151
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
30.000
Art. 29 Este Decreto .entrará em vigor na data de sua publtcação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
M afio Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

---

DECRETO N9 76.491 -

DE

22 DE OUTUBRO DE 1975

Abre à Justtça Eleitoral em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal e do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais o erésiito
suplementar àe Cr$ 413.800,00 para reforço de dotações consignad(lS no
Vigente Orçamento.

O Presidente da Iccpúblfca,
usando da atrtbutcão uuc lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA

Art. 19 Fica aberto à Justiça Eleitoral em favor do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal e do. Tribunal Regional Eleitoral de Minas
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Gerais, o crédito suplementar no valor de CrS 413.800,00 (quatrccenos e
treze mil e oitocentos cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexn 0700, a saber:
0700 0706 0706.02040112.021 3.1.1.1 -

01 3.2.3.3
0706.15814882.015
3.2.3.1
3.2.3.3
0712

-

0712.15814882.015 -

3.2.3.1 -

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito

Cr$

1,00

Federal

Processamento de Causas
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

48.000
13.000

Salário-Família
.
Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
"
.
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral de Minas

Gerais

Encargos

Inativos

com Inativos e

35.000
3.000

Pensionistas
314.800

Total . .

413.800

Art. 29 Os recursos necessarros à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
0700 0712 -

Atividade 3.1.1, 1 01 -

Ativídade -

3.2.3.3 -

3900 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

c-s

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de
Gerais

1,00

Minas

0712.02040112.021

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

278.800

0712.15814882.015
Salárto-Famílía

.

36.000

RESERVA DE CONTING1!:NClA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

99.000
413.800

Total .
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 379 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N9

76.492 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 6.400.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da Iccpúblíca,
usando da atribuição qu, lhe confere o artigo 81, item rtt da Constituícão.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Crê 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros),
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para reforço de dotação orçamentárda consignada ao subanexo1600, a
saber:

o-s

1600 - MINISTÉRIO DO EXERCITO
1601 - Ministério do Exército
1601.06281361.086 -- Hquípamerrtca de
Comunicações
Exército
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

100

do

6.400.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
CrS 1.00
1600 - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
1601 - Ministério do Exército
Projeto - 1601.06281361 086
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
6.400.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência e R7 9 da
República.
ERNESTO GEISEL

SylVio Frota
Mario Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis veUoso

DECRETO N9 76.493 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1975

Abre à Justiça Federal de llil Instância crédito especial de Crs 2.080.000,00
para o jim que especijica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item" lU da Constãtuiçào,
e da autorização contida no artigo 19 da Lei nc 6.247, de 8 de outubro
de 1975,
DErRETA

Art. 19 Fica aberto à .Iust-ça Federal de P Instância o crédito especial

de Cr$ 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil cruzeiros), para atender
despesas a seguir discriminadas:
CI'S 1..00
0900 - JUSTIÇA FEDERAL DE I" INSTANCIA
0900.02040251.018 - Edifício-Sede da Justiça Federal de
1lil Instância do Amazonas
3 ,1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
80.000
4.1.1.0 - Obras públicas
.
2.000.000
2.080.000
Total
.
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 0900, a saber:

c-s

0900 -

l,OO

JUSTIÇA FEDERAL DE l' INSTANCIA

l?rojeto -- 0900.02040251.094
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
4.1.1.0 - Obras Públicas
Total

.
..

80.000
2.000.000

.

2.080.000
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Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 87\1 da
Repúhlíca ,
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão

Mario Henrique Simonsen
João Paulo àos Reis vezcsc

DECRETO NQ 76.494 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Interior, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito
supierienuir de Cr$ 10.000.000,00, para reforço de dotações consignadas

.no vigente Orçamento.

O Presidente da Jcepúblíca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição,
e da autorização contida. no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DEC'RETA

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor do Gabinete
do Ministro, Secretaria Geral e Secretaria Geral - Entidades Supervísíonadas o crédito suplementar de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) ,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1900, a
saber:
1900 -

MINISTI:RIO DO INTERIOR

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Previdência Social
.
Secretaria Geral
Manutenção dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Previdência Social
.
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
1903.07070212.900 - Atividades a Cargo do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
3.2.7.2 - Entidades r'eceraís
04 - Inativos . . . .
.
06 - Salário-Família . . . .
.
1903.15070212.911 -- Atividades 8. Cargo da Fundação Nacional do índio
3 .2.7.5 - Fundações Instituidas pelo Poder Público
01 - Pessoal . . . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.

1901
1901.07070202.001
3.1.1.1
01
02
3.2.5.0

~_902 1902.07070212.122 3.1.1.1 02 3.2.5.0 1903, --

Total . . .

C~'$

1,00

50.000
2.000.000
200.000

1.650.000
200.000

1.300.000
2.600.000

1.800.000
200.000
10.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
da anulação parcial da dotação orçamentária consignada ao subanexo 3900,
a saber:
3900 3900.99999999.999 3 .2.6. O -

RESERVA DE CONTINGJWCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência •..............

o-s

1,00

10.000.000
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Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto, o Anexo III
da Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
4900 -

MINISTI:RIO DO INTERIOR -

Enti-

dades Supervisionadas
4901 - Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas
4901.07070212545 - Administração do Departamento .. ....
3.9!:lG.OOO
4912 - Fundação Nacional do índio
4912.15070212.264 - Administração da Fundação............
2.000.000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis venoso
Mauricio Rangel Reis

DECRETO N9 76.495 -

DE

22

DE OUTUBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 45.000.000,00 para retorça de
dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da Repúbltca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI! da Constituição,
e da auconzação contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECE,ETA

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros), para reforço de
dotação orçamentária consignada ao Subanexo 2800, a saber:
C1':$

2800 2801 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2800 2801 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

1,00

Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
2801.03090421.590 - Fomento à Política de Aumento da
Produtividade da Economia
4.1 .2. O - Serviços em Regime de Programação
Especial. . .
45.000.000
Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$

Atividade -

1.00

Recursos sob Supervisão do Ministério
d-i Fazenda
2801. 03080342.455

Juros da Dívida Pública
45.000.000
Fundada Externa
.
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
3.2.4.1 02 -

ERNESTO GEISEL

Mano Henrique Simonsen
João Paulo àos Reis Velloso
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DECRETO N.o 76.496

DE

22

DE

OUTUBRO DE 1975

Concede autorização às empresas Ar-

tnur Levy Bcat: Seroice, Inc. e Ar-

thur Levy do Brasil, Serviços Ma-

rítimos utaa, para executarem trabalhos de perfuração de poços na
plataforma
contcnentas, a serviço
da Petróleo Brasileiro S. A. - '"
PETROBRAS.

o

Presidente da. República,

usando da atribuição que lhe contere
o art. 81, item r'rr, da Constituição.
de acordo com o Decreto n.s 63.164,
de 26 de agosto de 1968, e tendo em

vista o que consta do processo número 000.317-71, do Ministério das Mi-

nas e Energia,
DECRETA;

Art. 1.0 f:: concedida autorização às
empresas Arthur Levy Boat Service
rne.) norte-americana, e Arthur LevY
do Brasil, Serviços Marltdmos Ltda.,
para executarem trabalhos doe perfuração de poços no mar territortaj do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei número 1. 098, de 25 de março de 1970, a
serviço da Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS, mediante cor:trato
entre as mesmas celebrado, empregan.,
do a embarcação de perfuração "Gulf
Sea Horse", de nacionalidade norteamericana.
Art. 2.° A autorização de que trata
este Decreto compreende. os fins mencionados no Art. 1.0 e vigorará até 27
de outubro de 1976, prorrogável, mediante novo Decreto, sem prejuízo de
sua caducidade em _qualquer tempo,
se ocorrer a conclusao dos trabalhos
contratados ou a extinção das obrigações respectivas, na forma da lei
ou do contrato.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Shigeaki Uekt

DECRETO N.o 76.497 OUTUBRO DE

DE

22

DE

1975

Autoriza o funcionamento tio curso
de Pedagogia da Facukuuie Niteroiense de Educação, Letras e Turismo, com sede na ciducle de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.v 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n.s 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n." 2939-75, conforme
consta dos Processos n.vs 4.340-73
CFE e 247.916-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Pedagogia habilitações em Administração Escolar, licenciaturas de 1.0 grau e plena, em
Orientação Educacional e em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do
Ensino de 2.° grau, licenciatura plena. da Faculdade Niterotense de Educação, Letras e Turismo, mantida pela Associação Educacional Plínio LeÍ_
te, com sede na cidade de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76.498 OUTUBRO

DE

22 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia de Operação da Faculaa.de de Engenharia de Operaçao de
Sobral, com sede na cidade de Sobral, Estado do Ceará.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47

ATOS DO

PODER

da Lei n,» 5.540, -de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n.s
842 de 9 de setembro de 1969, e tendo 'em vista o Parecer do Conselho
Federal d-e Educação
11..0 3.485-75.
conforme consta dos Processos n.ss
6 521-1974-CFE e 252.779-73 do Ministério da Educação e cultura,
DECRETA:
Art. 1.0 :É: concedido reconhecimento ao curso de Engenharia de Operação, modalidade Edificaçõe~, da Faculdade de Engenharia de Operação
de Sobral, mantida pela Fundação
Vale do Acaraú, com se-te na cidade
de Sobral. Estado do Ceará.
Art. 2.° Este, Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de: outubro de 1975;
154.° da Independência e 37.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO

N," 76.499 DE
OUTUBRO DE 1975

22

DE

Autoriza o iuncionamenta do curso
de Ciências da Escola Superior de
Estudos Sociais de Brusque, com sede na cidade de Brusque, Estado de
Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando das atríbuíções que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei n,« 5.540, de 28 de, novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei r.úme.,
ro 842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo TI.O 213.268
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências, Iícencratura de 19 grau, da Escola Superior de Estudos Sociais de Brusque,
mantida pela Fundação Educacional
de Brusque, com sede na cidade de
Brusque, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em rontrárío .
Brasilia, 22 de, outubro de 1975;
154.° da Independência e ü7.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N." 76.500 OUTUBRO DE 1975

DE

22 DE

Dispõe sobre a reclassijicação oe cargos em comissão e criação de runções de confiança, para a compoSlção das Categorias Direção 8upereor e Assessoramento Superior, do
Grupo
Direção e A8s~ssoramento
Superiores, da Tabela Permanente
da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. e dá outras pro-

oiâências,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista J disposto no
artigo 181, itens I e II, ia Decreto-lei
n,« 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no artigo 4.° do Decreto-Ieá n." 900,
de 29 de setembro de 1969; no artigo
7.° da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970; e o. que consta Q(JS Processos DASP n.ss 107-75, 7.731, de
1974, e 7.543, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 São criadas funções
de
confiança e reclasslflcadoa cargos em
comissão, em funções da mesma natureza, na forma do Anexo I, para a
composição das Ca'tegorfas Direção
Superior, código LT-DAS-I01. e Assessoramento Superior, código .. ,' ..
LT-DAS-ID2, do Grupo Drreção e As,
sessoramento Superiores, código ....
LT-DAS-I00, da Tabela Permanente
da Universidade
Federal do Rio
Grande do Norte, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2.° As atribuições dos ocupantes das funções de Assessor, de que
trata este Decreto, são as descritas
no Anexo I-A.
Art. 3.° O provimento das funções
de confiança compreendidas no Anelxo I é de competência do Reitor da
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, na forma prevista no item
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príoa da universidade Federal do Rio

II do artigo 4.° do Decreto n," 75.656,
de 24 de abril de 1975.

Grande do Norte.

Art. 4." Na aplicação deste Decreto.
deverá ser observada, quando couber, a disposição constante do artigo

Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re··
vogadas as disposições em contrário.

2," do Decreto n,« 75.656, de !975.
Art. 5." A universidade Pederal do

Rio Grande do Norte deverá adotar
providências no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento a "Sttuação Nova" constante do Anexo I,
observadas as normas legais e regulamentares.
Art. 6.0 As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próDECRETO

N9

76.501 -

Brasília,

22 de, outubro

154.° da Independência
República.

e

de 1975;

87.° da

ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João tuuio dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
23-10-75.
DE

22

DE OUTUBRQ DE

1975

Dispõe sobre as junções de coniiavçc integrantes da Cateçoríà Asses.soramento
Superior, da Tabela Permanente do Ministério do Exército, e dá outras providências.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da COnstituição e
tenõo em vista o disposto no artigo 4'? do Decreto-lei nc 900, de 29 de setembro
de 19'69, no artigo 7'? da Lei ns 5.M5, de 10 de dezembro de 1970, e r~tQ artigo 3'?
tda Lei nv 6.185, de 11 de dezembro de 19:74, e o que conste. do Processo ,DASP
nc 2.fj86, de 1975,
DE:::RErA:

Art. 19 Fica alterada, na forma do Anexo I, a composição da Categoria
Assessoramento Superior, código DAS~102, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do QUaGl"O Permanente do Ministério do Exército, que passa a constituir a Tabela Permanente do mesmo Ministério.
Art. 29 São criadas, na forma elo Anexo I, funções de confiança, integrantes
da categoria Assessoramento Superior, código LT-DAS~102, do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente do Ministério do Exército.
Art. 3'? O provimento das Junções de confiança. compreendidas no Anexo I
far-sa-á mediante ato do Presidente da República, na forma prevista no item I
õo artigo 4'-' <lo Decreto nv 75.656, de 24. de abril de 197'5.
Art. 49 Na aplicação deste Decreto deverá ser observada, quando couber, a
disposição constante do artigo 29 do Decreto nv 75.656, de 1975.
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários consígnadoo ao Mínlstério do Exército.
Art. 69 Firo. revogado o Decreto nv 73.467, de 16 de janeiro Qe 1974.
Art. 79 Este Decreto errtrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 22 de outubro de 1975; 154y da Independência e 87.9 da República.
ERNESTO GEISEL

Syl1.iio r-ot«

João Baulo cos Reis veuoeo
Os anexos mencionados

no presente decreto foram publicados no

D.a. de 24-10-75 (Suplemento).
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DECRETO NQ 76.502 -

DE 23 DE

DECRETO N9 76.503 -

OUTUBRO DE 1975

Renova por 10 (dez) caos a concessão
outorgada à Rádio Sociedade Muriaé Ltda. pera executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional, na Ciaaâe
de Muriaé, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe ccnfere o artigo 81, item III, combinado
com o artigo 89, item XV, letra "a"
da Cons~ituiÇão, nos termos do artlg~
69 da LeI n'' 5.785, de 23 de junhc de
1972, e tendo em vista o que. consta
do Processo Me número 20.4::13-73,
DECRETA:

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3\ da Lei '1 umero
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo
29 do Decreto número 71.136, de 23
de setembro de _ 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 19 de novembro de
1973. a concessão outorgada pero Decreto número 28.548, de 24 de agosto
de 1950, publicado no Duirio onera
da União de 23 de outubro do mesmo
ano, à Rádio Sociedade Murtae l.. imitada para executar na Cidade de
Murfaé, Estado de Minas Gerais sem
dir~ito. de_ exclusividade, serviç~ de
radíodífusão sonora em onda média
de âmbito regional.
§ 1Q A execução do serviço de radio_difusão, cuja outorga é renovada por
este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de 'I'eíecomuntcaçôes. leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nc 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu mediante termo.
'
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as caractertstícas -écnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo à
adaptação das que forem estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 23 de outubro ie 1975:
154" da Independência e R1Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quanàt de ouoeira

DE 23 DE

OUTUBRO DE 1975

Ourorça concessão à Radio Hertz ae

Franca Ltda. para eszcoetecer uma
e~tação de radiodifusâo sonora em
onda média de àmbito regwnat, na
c1àade de Franca, Estado de Sito
Pauto.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item I If combinado
com o artigo 89, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
393-74,
DECRETA:

Art. 1Q Fica outorgada à Rádio
Hertz de Franca Ltda .. nos termos
do artigo 28 do Regulamento dos Servtçcs de Radiodifusão, aprovado pelo
Decrete no 52.795, de 31 de outubro
dt'!l r63, concessão . para estabelecer,
sem direito de exclusividade, ume. estnçâo de radíodtfusão sonora em onda.
méuía de âmbito regional, na cidade
de Franca, Estado de Sâo Paulo.
Parágrafo único. O contrato de ..
corrente desta concessão obeoecerá tis
Cláusulas baixadas com o presente e
cevera ser assinado dentro de 60 (sessentar dias a contar da publicação
deste decreto no Diánn () ttciat da
Umâo, sob pena de se tornar nulo de
plen., direito, o ato de outorga. '
. Art. 29 Este Decreto en trará em
VIgor na data de sua putilícacão, rpw
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de outubro de 1975;
J 54" da Independência e 879 da
República.

ERNESTO

GEISEL

Euclides QuancU de Oliveira

DECRETO N° 76.504 -

DE 23 DE

OUTUBRO DE 1975

Ren:.0va por 10 (dez) anos a coacessao outorgada à Rádio Ditusora -íe
Carüfcica Limitada, para executar
serwço de radiodifusão sonora em
o?}da média de âmbito regional ~a
cl,dq,de de Cariacica, Estado do' espírito Santo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, combí..
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nado com o artigo 8", item XV, letra
da Constituição, e nos termos do
ai tigo 6° da Lei número 5.785, de 23
de junho de 1972, e tendo em vista

"0,'-,

o cue consta do Processo Me .iúmcTO

44.583-74,
DECRETA:

Art. 10 Fica renovada, de acordo

com o artigo 33,

§ 3°,

da Lei núme-

ro 4.117, de 27 de agosto de 1962, e
artigo 2° do Decreto número 71.136,
de 23 de setembro de 1972, por 10
(dez) anos, a partir de 30 de julho
de 1975, a concessão outorgada pelo
Decreto número 55.226, de 15 de dezembro de 1964, publicado no Diário
Oticiat da União de 21 subsequente,
à Rádio Difusora de Cariacica Límí-

tada, para executar na cidade de Oariacica, Estado do Espírito Santo, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional.
§ 1" A execução do serviço de radícdífusão, cuja outorga é renovada.
por este Decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações, Leis subsequentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas nela
Deçretc número 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade
aderiu, mediante termo.
§ 2" O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as caracterfsticas técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo à
adaptação das que forem estabeíecídas,
Art .. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1975'
154" da Independência e 87" d~
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N" 76.505 OUTUBRO DE 19'75

DE

23

DE

Declara a caducidade do Mani.festo
de Mina que menciona.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere O artigo 81, item IH, da: Cons-

tituição, nos termos do artigo 7",ila~
rágrafo único; artigo 63, parágrafo
3"; e artigo 65, letra "a", do Decretolei número 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei número 318, de 14
de março de 1967,
DECRETA:

Art. I" Fica declarado caduco o
Ma-nifesto de Mina número 763, de 27
de outubro de 1937, referente à mina
de turfa e argila refratária situada
nos lugares denominados Fazendas
São Sebastião e Boa Vista, Município
de Resende, Estado do Rio de Janeiro, manifestada por Refinadora Paulista S. A., cujos direitos foram posteriormente cedidos a Fúlvio Morgantí .
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação. (DNPM 3.213-36).

Brasília, 23 de outubro de 1975;
da Independência e 87" da
República.
154"

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N" 76.506 - DE
OUTUBRO DE 1975

23 DE

Declara de utilidade pública., para
fins de constituição de servidão ,ld·
ministrativa, uma faixa ie terra
destinada à passagem de linha âe
transmissão da Centrais Btetricae
de Goiás S. A. - CELG, no E3fado de Goiás.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, inciso IH da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra "c" do Código de
Águas. regulamentado pelo Decreto
número 35.851, de 16 de julho de
1954, e de acordo com o que consta
do Processo MME 700.849-75,
DECRETA:

Art. 1" Ficam declaradas de utllidade pública, para fins de constátuição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
16 (dezesseis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre as subestações de Campinas e de Goiânia Xor-
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te, no Estado de Goiás, cujo projeto
e planta de situação foram aprovados
por ato do Diretor da Dívisâo de Concessão de Serviços de Eletricidade do
Departamento Nacional de águas e
Energia Elétrica no processo MME
~úmero

700.849-75.

Art. 2 0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. - CELG a.
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegistacão vigente, onde tal se fizer necessário, para
a passagem da linha de transmissão
de que trata o artigo anterior.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em rever
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.
- CELG, para o fim indicado. a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem comQ
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente desde que não
haja outra via praticável.
parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo onua
limitarão (l uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a exístêncía da servidão, abstendo-se, em
consequêncía, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções
ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 40 A Centrais Elétricas de
Goiás S. A. - CELG, poderá promover, em juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão admínlstrativa de caráter urgente, utí..
Iízando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365 de
21 de junho d~ 1941. com as m~di~
f'ícações introduzidas pela Lei núme-.
ro Z.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1975;
154 0 da Independência e 87 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

EXECUTIVO
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DECRETO N° 76.507 - DE 23 DE
OUWERO DE 1975
Declara de utilidade pública. para
fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra ãesttnaâa à passagem rtt?- linha de
transmissão da Centrais Btétricac
de Goiás S. A. - CELG, no Bsrede de Goiás.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constrturção, e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra "c" do Código de
.águas, regulamentado pelo Decreto
número 35.851, de 16 de julho de
1954, e de acordo com o que consta
do Processo MIvIE 705.424-71,
DECRETA:

Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura. tendo como
eixo a linha de transmissão .IataíMineiros, estabelecida entre Os Mu ~
nícípíos de mesmos nomes, no Estado
de Goiás, cujo projeto e planta de
situação foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no processo :MlVIE número 705.424-71.
Art. 20 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. ~ CELG a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegrstação vigente, onde tal se fizer necessário. para
a passagem da linha de transmissão
de que trata o artigo anterior.
Art. 30 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.
-- CELG, para o fim indicado. a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar 00dos os atos de construção, operação ç
rr.anutençâo da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
(ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente desde que não
haja outra via praticável.
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Iizando o processo judicial estabelecídc no Decrete-lei número 3.365, de

Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas

21

consequência, da prática dentro rias

junho de 1941, com as modí-

Art. 5° Este Decreto entrará em

mesmas, de quaisquer atos que emba-

vigor na data da sua publicação. re-

racem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer construções

vogadas as disposições em contrário.

ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4° A Centrais Elétricas de
Goiás S. A. - CELG, poderá promover, em juizo, as medidas necesS'lrWS à constituição da servidão ad-

Brasília, 23 de outubro de 1975;
da Independência e 87° da
República.
154°

ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

rnímstratíva de caráter urgente, utiDECRETO N9 76.508 -

oe

Iicações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.

ao que for compatível coma existência. da servidão, abstendo-se, em

DE 23 DE

OUTUBRO

DE 1975

Dispôe sobre a retificação do Decreto w! 60.455, de 13 de março de 1967.
que aprovou o Quadro uescc de Pessoal da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e dá outras providênciaS.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 56 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960,
e o que consta do Processo DASP nv 30.325, de 1973,
DECRETA:

Art. I'? Ficam alteradas as tabelas anexas ao Decreto no 60.455, de 13 de
março de 1967, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, para efeito de remanejar cargos e aplicar a proporcionalidade
prevista no artigo 20 da Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 29 A retificação de que trata este Decreto não acarretará aumento de
despesa, ficando suprimidos, para tanto, na forma do anexo, 115 cargos vagos.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
GEISEL
Ney Braga

ERNESTO

Os anexos mencionados no presente decreto foram
de 24 e republlcados no de 29-10-75 (Suplemento).

publicados no

D. O.

DECRETO N.O 76.509 .-

Dl~

23 DE.

OUTUBRO DE lU75

Dispõe sobre o depósito, no .suscc
do Nordeste do Brasil S. A. e no
Banco da Amazônia S. 11 , dos recursos aos incentivos fiscais creditados ao Programa (le Integraç!io
Nacional.

O Presidente da Repúhlic;~,
no uso das atribuições que lhe conferem os itens III e V do artigo 81,
da COnstituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Os recursos provenientes
dos incentivos fiscais, creditados ao

Programa de Integração Nacional na
forma do artigo 5.° do Decreto-lei número 1.106, de 16 de jUH\'LQ de 1970,
com a modificação introduzida pelo
artigo 2.° do Decreto-lei 11.' 1.243. de
3e de outubro de 1972, serâc depositados, como receita da União:
a) no Banco do Nordeste do Brasil S. A., os créditos dc-íuztdoe dos
incentivos fiscais das pessoas .uríoteas que optarem, nos termos do artigo 11 do Decreto-lei n .... ] .376, de
lZ de dezembro de 19B, pela aplicação no Fundo de Invest-mentos do
Nordeste-FINOR e no FIJ'1do de Investimentos Setoriais-FISET;
b) no Banco da Amazônia S. A.,
os créditos deduzidos dos mcentlvos

17'7
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fiscais das pessoas [urtdícas que
optarem pelo Fundo de Investimentos da Amazônia-FINAM.
Art. 2.° O Banco do Brasil S. A.
transferirá quinzenalmente, ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. e ao
Banco da Amazônia S. A., cs recursos a que se refere o artigo anterior,
mediante a aplicação dos percentuais
fixados pelo Ministro da Fazenda,
nos termos do artigo 14 do Decretolei n,s 1.376, de 12 de setembr j de

tentes na data de publicação do presente Decreto, permanecerão em
conta especial no Banco do Ela,S.U
S. A.
.
Art. 3.° Este Decreto entrará- em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1975;
154.'" da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

1974.

Mário Henrique Simsmsea
João Paulo dos Reis venoso
Maurício Rangel Reis

Parágrafo único. Os saldos dos tucen tivos fiscais destinados ao Programa de Integração Nacional, exís-

DECRETO N." 76.510 -

DE

24 DE OUTUBRO DE 1975

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de Cr$ 9 134.500,00
para, reforço de dotações consignadas no vigente orçamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81 item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°
da Lei r•." 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA;

Art. L" Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementar
no valor de Cr$ 9.134.500,00 (nove milhões, cento e trinta e quatro mil e
quinhe-ntos cruzeíros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas
no vigente Orçamento, a saber:
Cr. 1,00
1600 1601 1601.06280212.324 3.1.3.2 t601.06281362.325 3.1.3.2 1601.06281661. 085 ~
4.1.1.0 1601.06281661.087 4.1.4.0 1601.0G281661.280 3.1. 2. O 4.1.3.0 4.1.4.0 1601. C6281662. 307 3.1.4.0 1601.06281662.340 3.1. 2. O 3.1.3 .2 3.1.4.0 -

MINISTf:RIO DO EXÉ:RCITO

Ministério do Exército
Acondicionamento e Transporte de Encomendas, Cargas e Animais
Outros Serviços de Terceiros
.
Suprimento e Manutenção de Material
de Comunicações
Outros Serviços de Terceiros
.
Construção de Quartéis
Obras Públicas
.
Equipamento de Intendência do Exército
Material Permanente
.
Equipamento de Saúde de Campanha
Material de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Adestramento da Tropa
Bmcargos Diversos
.
Funcionamento das Organizações Militares
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
TOTAL

.

584.500
50.000
3.000.000
2.400.00
20.000
580.000
400.000
300.000
1. 040. ooe

730.000
30.000

9.134.500
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Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:

ces 1,00
1600 - MINISTI:RIO DO E:lG:RCITO
1601 - Ministério do Exército
Projeto -- 1601.06280431.058

3. 1.3.2 4.1.4.0 Atividade -

4.1.3.0 4.1.4.0 -

Outros Serviços de Terceiros
Material Permanente

.

2.1M.500
5.400.000

1601.06281662.340

Equipamentos e Instalações
Material Permanente

.

TOTAL

.

.

000.000
800.000
9.134.500

Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na' data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1975; 154.° da Independência e 37.0 da
'República .
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 76.511 -

DE

24

DE OUTUBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 953.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da 'atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.'"
da Lei n.s 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito.
suplementar no valor de crs 953.000,00 (novecentos e cinqüenta e três mil
cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, a.

saber:
Cr$ 1,00
15.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA

15.25 -

Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Amazonas
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Amazonas
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Piauí
E'ntldades Federais
Outros Custeios
.

1525.08430212.825 3.2.7.2 03 1525.08431972.825 3.2.7.2 ~
03 1525.08431972.841 3.2.7.2 03 -

80.00~

~O.OOO·

58.000·
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crs

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais
1533. C8070452.267 - Administração do Instituto
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.

1,00

15.33 -

TOTAL

647.800
137.200

.

953.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento, a saber:
15.00 -

MINISTI':RIO DA EDUCAÇAO E CUL-

15.25 -

TURA
Departamento de Ensino Médio dades Supervisionadas

Atividade 3.2.7.2 -

1525.08430212.841

Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros de Serviços Pessoais

Atividade - 1525.08431972.825
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros -

Atividade 3.2.7.2 -

02 Atividade -

Entd-

de Serviços Pessoais

Remuneração
.

19.100

Remuneração
.

60.000

Remuneração
.

38.900

1525.08431972.841

Entidades Federais
Serviços de Terceiros de Serviços Pessoais
1525.08434772.825

3.2.7.2 - Entidades Federais
03 -- Outros Custeios
.
15.33 --.:. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

50.000

Educacionais
Projeto 3.1. 2. O 3. 1. 3.1 3.1.4.0 -

1533.08070451. 332

Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos

.
.
.

TOTAL

.

30.000
. 075.000
80.000
953.000.

Art. 3.° Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente .Decreto, o Anexo IH da Lei Orçamentária
em curso sofrerá as seguintes alterações:
a) Suplementação
45.00 -

MINISTI':RIO DA EDUCAÇAO E CUL-

TURA - Entidades Supervisionadas
Escola Técnica Federal do Amazonas
Administração do Ensino
Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal do Piauí
Manutenção do Ensino
Cancelamento

45.094509.08430212.018 4509.08431972.031 45.25 ~525. 08431972.031 b)

45.00 -

80.000
30.000
58.000

MINISTI':RIO DA EDUCAÇAO E CUL-

TURA -

Entidades Supervisionadas

45.09 - Escola Técnica Federal. do Amazonas
Atividade ~ 4509.08431972.031
AtividaAie -- 4509.08434772.116
45.25 - Escola Técnica Federal do Piauí
Atividade - 4525.08430212.018
Atividade - 4525.08431972.031

60.000
50.000
19.100
38.900
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Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de
República .

1975; 154.° da Independência e 87.0 da

ERNE5TO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
João Paulo dos Reis vezzcsc

DECRETO

N.O

76.512 -

OUTUBRO

DE

24

DE

DE 1975

Outorga à Companhia Senqés de Papel e Celulose concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho
do rio Jaguaricatu, no estaao do
Paraná, para uso eeclusiio,

O Presidente da 'República,

usando da atribuição que Lhe confere
o artigo 81, item lU da Constituição
e nos termos dos artigos 140, letra a e
150 do Código de Águas e o que cons-

ta do Processo MME-7ü3.043-74,
DECRETA:

Art. 1.0 E' outorgada n companhia Sengés de Papel e Celulose con-

cessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do rio Jaguarlcatu,
no Município de Sengés, Estado do
Paraná. não conferindo o cresente tltulo, delegação de Poder Público à
concessionária.
Parágrafo único. Fica a conocsstonária autorizada a estabelecer uma linha de transmissão entre o referido
aproveitamento e a sua fábrica ettuada. no Município de Spngés. Estado do
Paraná. de acordo com os projetos
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de
Eletricidade do Departamento N acícnal de Aguas e Energia Elétrica, no
processo MIvIE 703.043174.
Art. 2. 0 O aproveitamento se destina à produção de energia elétríca
para uso exclusivo da concessíonârla,
que não poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia aos associados
da concessionária e vilas operá.rías de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art. 3.0 A concessionária fica obrlgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e SeUS regulamentos.

Art. 4.0 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5.0 Fica a concessionária obrlgada a requerer ao Governo Federal,
nos seis (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão. sua renovação, mediante as condições que vierem a sei'
. estabelecidas, ou a comunicar. no mesmo prazo, sua desistência.
§ 1.0 No caso de desistência, fica
a critério do Poder Concedente exigir
que a concessionária reponha, per zua
conta, o curso d'água em seu nrímitivo estado.
§ 2. 0 Compete
à
concessionária
provocar que o Governo do Estado do
Paraná, titular do domínio das águas,
se manifeste, nos dois (2) anos que
antecederem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse ou não pela reversão dos bens
e instalações e. encaminhar. dentro
do mesmo prazo, este pronunciamento
ao Poder Concedente.
Art. 6.0 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 24 de outubro de 19'1S;
154.0 da Independência e eV'da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekâ

DECRETO

N.o 76.513 - DE
OUTUBRO DE 1975

24 DE

Concede a Dulce Valadares de Vasconcelos Abreu, firma individual, '
direito de lavrar agalmatolito no
Município de Pitançui, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item trr, da Constituição e
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nOS termos
n." 227, de
(Código de
Decreto-lei

do art. 43 do Decreto-lei
28 de fevereiro de 19ô7
Mineração), alterado pelo
n.« 318, de 14 de narço

de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada a Dulce
Valadares de Vasconcelos Abreu, firma individual, concessão para lavrar
agalrnatolito em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Antimes, Distrito e Munícíplc de Pitangui,
Estado de Minas Gerais, numa área
de dez hectares, quarenta e cinco ares
e vinte centiares (10,4520ha), delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a trezentos e quatorze metros
(314m), no rumo verdadeiro de trinta
e sete graus e cinqüenta minutos noroeste (37°50'NW). da confluência dos
Córregos Pompeuzinho e Lagclnha e
os lados divergentes desse vértice, ,,5
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e doze metros
(312m), oeste (W); trezentos e trinta
e cinco (335m), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44. 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto
ficando também estabelecido o seguInte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,» 51.726, de 19 de Ievereiro de 1963, e da Resolução n.v 3,
de 30 de abril de 1965. da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos i... União. em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n." 1..038,
de 21 de outubro de 1969;
C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração:
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Na-tonal
da Produção Mineral, do Ministério
das Minas e E'nergfa ,
Art. 2.° As propriedades vlzlnhas
estão sujeitas às servidõ-es de solo e

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em concr ario,
(DNPM 810.819/68).

Brasília, 24 de outubro de 1975;
154.° da Independência e il'l ° da
República.
ERNESTO GErsEL

Shigeaki tiei«

DECRETO

N.o 76.514
OUTUBRO DE

1975

na 24 DE

Altera dispositivos do Regulamento
para o Corpo de Praças da Armada,
aprovado pelo Decreto n.o 74.072, de
15 de maio de 1974.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA;

Art. 1.0 O § 1.0 do artigo 39, o inciso VII do artigo 90 e os artigos 111,
128, 129, 130, 138 e 141 do Regulamento para o Corpo de Praças da Armada, aprovado pelo Decreto n." 74.072,
de 15 de maio de 1974, passam a vigorar com a.seguinte redação:
§

"Art. 39
.
1.0 O compromisso de que trata

este artigo será assumido a parti!' da
data do término do compromisso que
estiver em vigor por ocasião da matricula, com duração a critério da ..
DPMM.
§

2.°

.

~ 2.°
"Art. 90

I

-

n In IV V -

VI -

VII -

.
.
.

.
.
.
.........................•

.

As que não houverem

preenchido os requisitos para promoção a 3.° SG ao término do
oitavo (8.'» ano de serviço e não
se enquadrem no disposto no arti go 138 serão licenciadas do SerV.lÇO Ativo".
"Art. 111. A concessão do Engajamento ou do Reengajamento
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está sujeita à conveniência do
serviço, a critério da DPMM, especialmente no que respeita à
abertura de vagas e à formação
de reservistas".
"Art. 128. A indicação dos CB
e MN para integrarem a Quota
Compulsória a que se refere o art.
J3. obedecerá às seguintes prescrições:
I - Inicialmente serão apreciados os requerimentos dos CB e
MN que, não tendo compromisso
relativo a Curso e contando mais
de quinze (15) anos de efetivo
serviço e integrantes da parcela
especial referida no artigo 138, requeiram inclusão na Quota fixada para a graduação respectiva,
dando-se atendimento, por prtcrtdade, aos mais idosos; e

II - Caso o número de CB e
MN compulsadoa na forma do InC1SO anterior não atingir o total
de vagas fixado, esse número será
completado, ex otticio, obedecendo-se a ordem de prioridade abaixo. pelos CB e MN com mais de
15 anos de efetivo serviço e integrantes da parcela especial rererída no artigo 138, que:
tiverem sido condenados a
pena restritiva de liberdade índivtdual, superior a três (3) meses
ou a multa equivalente, por cnme ou contravenção penal;
b) estiverem impedidos, defínttrvamente, de acesso;
a)

c) possuirem mais de três (3)
notas de aptidão para a Carreira
"Deflclente" ;
d) tiverem mais de trinta (30)
pontos perdidos;
e) possuírem mais de cinco (5)
notas de aptidão para a Carrelte "Aceitável"; e
/) forem os mais idosos.
Parágrafo único. Aos CB e MN
agregados aplica-se o disposto
para os 80 nos artigos 125 e 126",
"Art. 129. A DPMM competirá
crgamzar e apresentar, no Plano
de Licenciamento, a Quota Compulsória de 80. 8G, CB e MN
adequada visando a renovar os
diferentes QE, estabelecer o equl-

Iíbrio entre os mesmos, regularizar o acesso das Praças e regular
a Parcela Especial."
"Art. 130.

Os SO. SG, CB e

MN atingidos pela Quota Compulsorla serão avisados e poderão
apresentar recursos à DPMM no
prazo de quinze (15) dias, a contar da data do recebimento do
respectivo aviso".
"Art. 138. As praças especialistas que não houverem preenchido os requisitos para promoção a
3.<- SG ao término do oitavo ano
de serviço, poderão reengajar,
passando a constituir uma parcela. especial, cujo efetivo será fixado anualmente pelo Ministro
da, Marinha, caso preencham as
seguintes condições de comportamento e aptidão média para a
carreira:
I ~ Comportamento: menos de
'1Ú pontos perdidos na graduação,
computados ao término do compromisso anterior;
II
Aptidão Média para a
carreira: igualou superíor a três
(3) avaliada de acordo com o estabelecído no Capítulo V.
1.0

• • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • • •

§ 2.°

.......•...•.•..••.••.••..

§

"Art. 141. Aos CB e MN que,
à época de aprovação deste Re-

gulamento estejam com estabilidade assegurada, passam a integrar a Parcela Especial, observados os artigos 128 e 138".
Art. 2." Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 127, do Regulamento a que se refere o artigo anterior, com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Aos SG agregados aplica-se o disposto para os
SO nos artigos 125 e 126".
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos 70 e 115 do
Regulamento para o Corpo de Praças
da Armada, e demais disposições em
contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1975;
154." da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henntng
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DECRETO nv 76.515 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1975

DECRETO N9 76.516 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre enqtuuirameatc fie .servidores do Ministério da. Açricutiuro:
e dá outras providências.

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de 'servidão a.dminis,:
trativa, faixa de terra iiestiruuiá _a
passagem de linha de tranS1mssao
da Companhia Força e Luz Cataouoees- Leopoldina, no Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constítutçâo,
tendo em Vista .o disposto no parágrafo único do artigo 23 da ':""ei número 4.069, de 11 de junho de 196.2,
nos artigos 49, § 1Q, e 99, da Lei numero 4.345, de 26 de junho de 1964,
DECRETA:
Art. 1Q Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto número 65.878, de 16 de
dezembro de 1969, que aprovou o eu·
quadramento do pessoal do Minis 'érío
da Agricultura, amparado pelo par~
grafo único do artigo 23 da LeI numero 4.069, de 11 de junno .Ie 1962,
para efeito de serem Incluídos os cargos constantes da relação nominal
anexa, que é parte integrante deste
decreto, e neles considerar enquadrados a partir de 15 de junho de 1962,
os 'serVidores indicados nesta última
relação nominal.
Art. 2Q A partir de 29 de junho de
1964, com vigência financeira a contar
de 19 de junho de 1964, ficam reclassíficados, de acordo com os artigos 4Q,
§ 1Q, e 99, da Lei nv 4.345, de 26 de
junho de 1964, no nível 2í)-A os cargos de Engenheiro Agrônomo, Código
Te-101 e Economista, Código TC~501.
Art. 3Q Na execução deste decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nc 65.878, de 16 de
dezembro de 1969.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1975.:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Alysson Paulinelli

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
30-10-75.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IlI, da Constituição,
e tendo em Vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de
16 de julho de 1954, e de acordo com
o que consta do processo MlVIE 703.362
de 1975,
DECRETA:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição de serVidão administrativa, as
áreas de terra necessárias a passagem
da linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações de Nova
Usina Mauricio e Saudade, no Município de Cataguazes, Estado de Minas
Gerais, cujos projetos e planta de SItuação nc Bl-164/5/C, foram aprovados por ato do Diretor da Divi.s~o de
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica no processo MME
703.362-75, áreas essas situadas nus
seguintes faixas:
a) de ao (trinta). metros de largura,
a partir do Pórtdco da subestação
Nova Usina Maurício até o marco
V9A numa extensão de 19.138.95m
(dezenove quilômetros, cento e trinta
e oito metros e sessenta e cmco centímetros) ;
b) de 40 (quarenta) metros de largura, a partir do marco VtlA, até o
Pórtico da subestação da Saudade,
numa extensão de 3.292,57m {três quilômetros, duzentos e noventa e dois
metros e cinqüenta e sete centímetros) .
Art. 2Q Fica autorizada a Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer .necessário, para a passagem da 11l?-ha de
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
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administrativa necessária em favor da
Compnahia Força e Luz CataguasesLeopoldina, para o fim indicado. a

qual compreende o direito atribuído à
empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou 1 econstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprletárlos
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em oonseqüêncía, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
Art. 49 A Companhia Força e Luz
Cataguazes-Leopolclina, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão .a.dministrativa de caráter urgente, nttlízando o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de Junho
de 1941, com as modificações Introduzidas pela Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956'.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 29 de outubro de H175;
1549 da Independência e 87 9 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N." 76.517 DE
OUTUBRO DE 1975

29

DS

Declara a caducidade da concessão
outorgada à Mitra Arquidiocesana
de São rauio, para lavrar calcário
no Municipio de Pirapora do Bom
Jesus, ex-município de Parnaíba Estado de São Paulo.

o presidente da República,
usando da atrfbuiçâo que lhe confere
o artigo 81, item H'L da Constituição
e nos termos dos artigos 63, & 3.° e 65,
letra "a", do Decreto-lei n.s 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mine-

ração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada à Mitra Arquidiocesana de São Paulo, para
lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado Sítio Plndaré, Município de Pirapora do
Bom Jesus, ex-Município de Parnaíba,
Estado de São Paulo, pelo seguinte decreto:
- Decreto n.» 13.098, de 4 de agosto

de 1943. (DNPM 8404-43).
Brasília, 29 de outubro de 1975;

154.° da Independência
República,

e

87.°

da

ERNESTO GEISEL

Shigeaki tiei«

DECRETO

N.o 76.518 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1975

Transfere a sede do 55.° Batalhão de
Infantaria, do 41.° Batalhão de InJantaria Motorizado e dá outras providências.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e de conformidade com o disposto no
art. 46 do Decreto-lei n." 200, de 25 de
fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 São transferidas as sedes:
I - Do 55.° Batalhão de Infantaria
(55.° BI), da Cidade de Belo Horizonte (MG) para a Cidade de Montes
Claros (MG);
II - Do 41.° Batalhão de Infantaria Motorizado (41.° BIMtz), da cidade de Ipameri (GO) para a cidade
de Jataí eGO).
Art. 2.° O Ministro do Exército baixará os atos necessários à execução
deste Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
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DECRETO N." 76.519 DE
OUTUBRO DE 1975

29 DE

Extingue o Arsenal da urca (RJ). e
dá outras providências
O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe conferem as alíneas III e V, do art. 81, da
constituição e na conformidade do
disposto no art.: 46 do Decreto-lei
nv 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica extinto o Arsenal da
Urca (RJ), criado pelo Decreto número 29.808, de 28 de julho de 1951.
Art. 2.° O Ministro do Exército badxará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
RRpública.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

15 subseqüente, à Rádio Cultura de
Gravataí Ltda.. para executar na Ci-

dade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional.
§ 1Q A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á de acordo com o Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos
e, cumulativamente, com as cláusulas
aprovadas pelo Decreto n.v 71.825, de
8 de fevereiro de 1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo à adaptação das que forem estabelecidas.
Art. 2.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira
DECRETO NQ 76.520 - DE 29 DE
OUTUBRO DE 1975

uenoio mr 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Cultura -te Gravataí Ltda. para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional, na Cidade de
Graoatai. Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República,
usando da atrfbulção que lhe confere
o artigo 81, item In, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo 6.°
da Lei n.e 5.785. de 23 de [unho de
1972. e tendo em vista o que consta do
Processo MC n." 35.438-73,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo
2.° do Decreto n.s 71.136, de 23 de setembro de 1972. por 10 (dez) anos, a
partir de 1 de novembro de 1973, a
concessão outorgada pelo Decreto
43.030, de 13 de janeiro de 1958, publicado no Diário Oficial da União de

DECRETO N." 76.521 DE
OUTUBRO DE 1975

29

DE

Revoga os Decretos que aprovaram e
moaitícamm: o Regulamento da Escola Preparatória de Cadetes-da-Ar.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item In, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam revogados os Decretos n." 30.976, de 10 de junho de 1952;
n.e 39.536, de 10 de junho de 1956;

no 962, de 7 de maio de 1962 e número
59.478, de 8 de novembro de 1966.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de outubro ele 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo
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DECRETO

N.O 76.522
NOVEMBRO DE

DE

3

DE

1975

Autoriza a Rádio Difusara
Carioca
Ltda. a aumentar a potência diurna
de sua estação de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, de 0,25/0,25 kW para 5,0/0,25
kW, permanecendo na mesma freqüência de 720 kHz.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIr, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista. o
que consta do Processo Me número
9.412-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica a Rádio Difusora Carioca Ltda. autorizada, nos termos do
artigo 106 do Regulamento dos Ser-

viços de Radiodifusão, aprovado pejo
Decreto TI.O 52.795, de 31 de outubro

de 1963, a aumentar a potência diurna
de sua estação de radíodlfusân sonora em onda média, na CIdade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de 0,25/0,25 kW para 5.0/0,25
kW, na mesma frequêncía de 72.0 kHz,
passando, em consequêncía, à condição de concessionária pelo restante do
prazo estabelecido na Portaria MO
n.v 182, de 22 de março de 1974, )~ubl1
cada no Diário Ojicial da trnuo de
4 de abril do mesmo ano.
§ 1.0 As obrigações decorrente') desta
autorização reger-se-âo de acordo ~om
o Código Brasileiro de TelecomUnicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com as
cláusulas aprovadas pelo Decreto número 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade adertu, mediante termo constante de seu processo de renovação.
§ 2.° O Departamento Nacio~al de
Telecomunicações fixará, atraves de
portaria, as características técnicas
para a execução do serviço, bem ('·0mo, se necessário, o prazo para adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará, em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
154° da Independência e 87:> da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 76.523 -

DE 3 DE
DE 1975
Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação total ou,
parcial, ou instituição de eerouiao
de passagem, imóveis constituídos
I de terras e
benfeitorias, situados
nos municípios de São José doS
Campos, Jacarei, Santa B-ranca
Guararema, Mogi das crUZes, suzano e Mauá, no Estado de sa~
Paulo.
NoVEMBRO

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 24 da Lei n.v 2.004, de 3 de outubro de 1953, de conformidade C01U
o que dispõe o Decreto-lei n.? 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as alterações constantes da Lei n,? 2. 78~,
de 21 de maio de 1956, e atendendo a
necessidade de a Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS construir um
sistema de oleodutos ligando a Refinaria de São José dos Campos
.
(REVAP), ora em construção, à refinaria de Capuava (RECAP), ambas situadas no Estado de São Paulo,
respectivamente, nos Mumcípícs de
São José dos Campos e Mauá,
DECRETA:

Art. 1.Q Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação total ou parcial, ou de matítuição de servidão de passagem, em
favor da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, os imóveis constituídos de terras e benfeitorias, de propriedade particular - excluídos os
bens de domínio público - localizados na faixa destinada à construção
da linha tronco, estradas de aC<25S0
e obras complementares e necessá'rias aos oleodutos São José dos cainpos-Suzano - Capuava, assinalada
na planta constante do Processo M.
M. E.

n.?

606.906-75.

Parágrafo Único. A faixa a que se
refere este Decreto assim se descreve e se caracteriza: os oleodutos, em
seu trecho inicial, se desenvolvem em
duas faixas: a l.n , com 30.00m (trinta metros) de largura cujo eixo se
inicia no ponto de coordenadas U'I'M
7.433.766,30 N e 415.080.62 E, sobre
a divisa do terreno da futura Refinaria de São José dos Campos
.
(REVAP), no Município de São J0.5é
dos Campos, e se desenvolve com rumo aproximado Sul e extensão acre-

ATOS DO PODER EXECUTIVO
xímada de 1.800,00m (um mil e oitocentos metros), até o ponto de coordenadas UTM 7.432.130,60 N f' •••.
415.896,90 E; a 2.a faixa, com 30,u,)m
(trinta metros) de largura e 100 km
de extensão, aproximadamente, cujo
eixo se inicia no ponto de coordenadas UTM 7.432.842.80 N e
.
416.480,68 E, sobre a divisa do terreno da futura Refinaria de São José
dos Campos (REVAP). no Municipio
de São José dos Campos, se desenvolve
inicialmente, com rumo aproximado
Sudoeste
atinge o ponto final da 1.' faixa, de coordenadas UTM 7.432.130,60 N e ......
415.869,90 E, prossegue com o mesmo
rumo, cruzando, ainda, no Município
de São José das Campos a rodovia
SP-99, São José dos Campos - 1'3.raíbuna, a altura do km 7 +- 200m e
o rio Comprido divisa municipal, penetrando em terras do Municipio de
Jacarei e cruzando neste Município
li. rodovia
Jacareí - Santa Branca
(SP-77), à altura do km 6+ 400m.
Prossegue, cruzando o rio Paraíba e
entrando em terras do Município de
Santa Branca, cruzando a estrada
municipal Guararema - Santo. Branca e O rio Putim, divisa municipal,
entrando em terras do Município de
Guararema, indo atingir a área do
futuro Terminal de Guararema, da
Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, no ponto de coordenadas UTM 7 .407.481,00 N e
.
399.544,10 E. A partir do limite oposto da área do futuro Terminal de
Guararema, reínícía-ss a faixa, ainda
com 30,oom (trinta metros) de largura, com seu eixo iniciando-se no ponto UTM 7.405.069,79 N e 399.647,66 TI;
e, tomando rumo aproximado Sul,
prossegue por uma extensão aproximada de 2.000,OOm (dois mil metros);
após percorrer esta extensão, toma
o rumo aproximado Oeste, em direção a terras dos municípios de Bírítiba Mirim e Mogi das Cruzes, no
qual cruza a linha férrea da RFFSI\.
à altura do km 446 +- 760m, a Rodovia Mogi das Cruzes - Jacareí
.
(SP-66), à altura do km 54 +- 55Jm
e a Rodovia Mogi-Dutra ,SP-88). a
altura do km 61 -l- 902m. A partir
deste ponto, com rumo aproximado
Sudoeste, prossegue, atravessando o
rio Tietê, adentrando no Municipio
de, Suzano e cruzando, no mesmo, o
trecho Suzano-Mogi, da linha férrea
da RFFSA, à altura do km 459 +105m e a estrada Ribeirão Píres - Suzano (SP-31), à altura do km 69 -l700m. Prossegue, atravessando o ri-
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beirão Guaió, penetrando no Município de Ferraz de Vasconcelos, e a sc'
guír, nos Municípios de São Paulo e
Mauá, neste último seguindo paralelamente à rua Miguel Couto Ioteamento do Jardim Sylvia Maria, até
atingir os terrenos da Refinaria de
Capuava (RECAP).
Art. 2.° A Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS fica autorizada a
promover e executar, com recursos
próprios, amigável ou judícíalmente,
as desapropriações e instituição de
servidão de passagem de que trata o
artigo anterior.
Art. 3.° A expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá,
inclusive, alegar a urgência da medida para efeito da prévia imissão na
posse, nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n,> 3.365, de 21 de junho de
1941, alterado pela Lei n.o 2.786, de
21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 3 de novembro de 1975;
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.524 - DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1975
Declara a caducidade da concessão
outorgada a Alberto otto, para lavrar água mineral no Municipio de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição e nos termos dos artigos 63, § 3"
e 65, letra "a", do Decrete-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei número 318, de 14 de
março de 1967,
DECRETA:
Artigo único. ll: declarada a caducidade da concessão outorgada a
Alberto otto, para lavrar água mineral em terrenos de sua propriedade,
no lugar denominado Quarteirão Castelândía, Distrito e MunicípIo de Pe ..
trópolís, Estado do Rio de Janeiro,
pelo seguinte Decreto:
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_ Decreto n" 37.708, de 5 de agosto
de 1955..(DNPM 1.893-51).

Brasília, 3 de novembro de 1975;
e 87° da

1540 da. Independência
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N° 76.525 - DE 3
NOVEMBRO DE 1975

DE

Concede à Camargo Corrêa Industrial
S. A. o direito de lavrar calcário
no Município de Apiaí, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição e nos termos do rattgo 43 do

Decreto-lei número 227. de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Minera-

ção). alterado pelo Decretd-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada à Camargo Corrêa Industrial S. A. concessão
para lavrar calcário em terrenos de
propriedade de Francisco João Bo-

cayuva Catâo, no lugar denominado
Sítio 'I'aquarussu, Distrito e Município de Apiaí, Estado de São Paulo,
numa área de cento e sete hectares e
clnquenca ares U07,50ha), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a quinhentos e cínquenta
metros (550m), no rumo verdadeiro
de setenta e quatro graus e cinqüenta
e quatro minutos sudeste (74°M'SE),
do centro do bueiro sobre o Córrego
dos Mineiros, na antiga rodovia São
Paulo-Curitiba e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos metros (200m), norte (N); quinhentos e cíncuenta metros (550m),
leste (E); trezentos metros (300m). sul
(8); duzentos
e cinquenta metros
(250m), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (8); trezentos metros
(300m), oeste (W); cento e cinquenta
metros U50m), sul (8); cento e cínquenta metros (l50m) , deste (W);
duzentos ~etros (200m), sul (8); dusentes e cínquenta metros (250m),
oeste (W); trezentos e clnquenta metros (350m), sul (8); duzentos metros (200m), oeste (W); cento e clnquenta metros (Iêüm), sul (8); du-

zentos e cinquenta metros (250m),
oeste (W); cem metros (lOOm) , sul
(S); cento e cínquenta metros (l5Gm) ,
deste (W); duzentos metros (200m),
sul (8); duzentos metros (200m),
oeste (W); setecentos metros (70Gm),
norte (N); duzentos e cínquenta metros (250m), leste (E); trezentos metros (300m). norte (N); trezentos e
cínquenta metros (350m), leste (E);
quatrocentos e cinquenta metros
(450m), norte (N); seiscentos metros
(600m), leste (E).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes aos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o' seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resoãuçâo número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nu";
clear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro de
1969;
c) se o concessionário não cumprir

qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca, ou nula, na forma dos artlgos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registre dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 20 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Arb. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.'
(DNPM 6.536-67).

Brasília, 3 de novembro de 1975;
1540 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Uekâ
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DECRETO N.o 76.526
NOVEMBRO

DE

1973

DE 3 DE

Declara a caducidade da concessão
outorgada a Arminda Brusctuni Zeíante, para lavrar águas minerais,
termais e gasosas no Município de
Serra Neçra, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e nos termos dos artigos 63, § 3." e 65,
letra "a", d.o Decreto-lei n." 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:
Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada a
Arminda Brusohtní Zelante, para
lavrar águas minerais, termais e gasosas em terrenos de propriedade do
Instituto Radium-Emancteráplco Limitada, no lugar denominado Fonte
São João, Distrito e Mumctpío de
Serra Negra, Estado de São Paulo, pelo
seguinte decreto:
- Decreto n- 31.274, de 13 de agosto
de 1952. (DNPM 3.702-4aJ.
Brasília, 3 de novembro de 1975;

154° da Independência
República.

e

!i7°

da

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.527
NOygMBRO DE

1975

Di.': 3 DE

Concede à Mineração Rio Claro t.uui.,
o direito de lavrar feldspato no Município de Barra Mansa, Estado do
Rio de Jameiro,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lha confere
o artigo 81, item III, c":!a Constituição
e nos termos do art. 43 do Decretolei nc 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei nv 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Art. 1.° Fica outrogada à Mineração
Rio Claro Ltda. concessão para Iavrar feldspato em terrenos de proprúedade de José Antônio de Souza,
no lugar cersomtnado Fazenda Soledade, Distrito e Município de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro,
numa área de onze hectares e vinte
e oito ares (1l,28ha), delimitada por
Um polígono irregular, que tem um
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vértice a cento e quarenta e nove metros (149m), no rumo verdadeiro de
cínquenta e dois graus e trinta mímttos noroeste (52°30'NW), do centro da
ponte sobre o Córrego da Onça, na
estrada Fazenda Harmonia-Bana
Mansa, e os lados a partir Cesse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e oitenta metros (180m), sul (S); cento e vinte
metros 020 m) , este (E); sessenta
metros (BOm), sul (8); duzentos e
quarenta metros (240 mr. este (E);
cento e Vinte metros (Iâüm) , norte
(N); oitenta metros (80), este (E);
duzentos metros (200 m) , norte (N);
trezentos metros (300m), oeste (W):
oitenta metros (80 m) , sul (8); cento
e quarenta metros (140m), oeste (WL
Parágrafo único.
A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constatrtes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações c..u Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fevereiro de 19-63, e da Resolução nv 3,
de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacíortal de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei nv 1.038,
de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário nâo cumprir
qualquer das obrigações oue se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca ou nula" na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão
de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito
no LIvro C - Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Mínístéric
das Minas e Energia.
Art. 2Ç1 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins c.."'e lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 802.430-72J.

Brasília, 3 de novembro de 1975;
154" da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki
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metros (225m), leste (E); setecentos
e cínquenta e cínco metros (755m).
sul (8); duzentos e vinte e cínco
metros (635m), oeste (W); duzentos
Concede à Mineração Rio Norte S.A",
e vinte e cinco metros (225m), sul
o direito de lavrar bauxita no Município de Oriximind, Estado do
(8); quatrocentos
e vinte e cinco
metros (425m), oeste (W); oitocentos
Pará.
e vinte metros (320m), sul (8); duo Presidente da República,
zentos e oitenta e cinco metros {285
m), leste (E); trezentos e cinco meusando da atribuição que lhe confetros (305m), sul (8); cento e setenta
re o artigo 81, item IH, da Constie cinco metros (175m), leste (E); dutuição e nos termos do artigo 43 do
zentos e sessenta e cinco metros (265
Decreto-lei número 227, de 28 de fem), sul (8); trezentos e quarenta
vereiro de - 1967 (Código de Minerametros (340m), leste (E); trezentos
ção), alterado pelo Decreto-lei númee quarenta metros (340m), sul (8);
ro 318, de 14 de março de 1967,
setenta metros (70m), leste (E); oitoDECRETA:
centos e quinze metros (815m), sul
(8); novecentos e triIlJta metros (930
Art. 1Çl Fica outorgada à Minem), leste (E); duzentos e quinze rr..eração Rio do Norte S. A., conceetros (215m), norte (N); quinhentos
são para lavrar bauxita em terrenos
e dez metros (51Om), leste (E); quidevolutos e de propriedade de Antonhentos e vinte metros (52(}m) , norte
nio Rodrigues de Almeida, Raimundo
(N); quinhentos e vinte e cinco meRodrigues de Almeida, Manoel ROtros (525m), oeste (W); trezentos e
drigues de Almeida, viúva Aurora de
cínquenta metros (350m), norte (N);
Almeida Pimentel e viúva de Almeida
cento e quarenta e cinco metros (145
Pleury, nos lugares denominados Serm) , oeste (W); novecentos e sessenra dos Almeidas e serra da Bacaba,
ta metros (960m), norte (N); trezenDistrito e Municipio de Oríxímíná,
tos
e setenta e cinco metros (375m),
Estado do Pará, numa área de mil
oeste (W); duzentos e setenta e clnnovecentos e quarenta e três hectaco metros (275m), norte (N); cento
res, vinte e oito ares e noventa cene sessenta e cinco metros (165m),
tdarea (1.943,2890 ha.), delimitada
oeste (W); mü duzentos e cinco me:"
por um polígono irregular, que tem
tros. (1.205m), norte (N); noventa e
um vértice a mil cento e dez metros
cinco metros (95m), leste (E); tre(1.11Om), no rumo verdadeiro de
zentos e cínquenta e cinco metros
trinta e dois graus noroeste (320 NW),
(355m), norte (N); trezentos e setenda confluência do Igarapé Mutum
ta metros (370m), leste (E); quatrocom Igarapé Cobra Grande, e os lacentos e cinco metros (405m), norte
dos a partir desse vértice, os seguin(N); mil cento e cínquenta metros
tes comprimentos e rumos verdadei(1.150m), oeste (W); cento e vinte
ros: mil noventa e sete metros
(1. 097m), leste (E); quatrocentos e
metros (120m) , norte (N); trezentos
e vinte metros (320m), oeste (W);
clnquenta e cinco metros (455m), sul
duzentos e oitenta e cinco metros
(8); trezentos e sessenta e cinco me(285m), norte (N); duzentos e quatros (365m), oeste (W); setecentos e
setenta metros (770m), sul (8); quarenta metros (240m), leste (E); setacentos e quinze metros (615m), nortrocentos e cínquenta metros (450m),
leste (E); quatrocentos e dez metros
te (N); seiscentos e quarenta metros
(640m), leste (E); quatrocentos e
(410m), sul (8); quinhentos e vinte
e cinco metros (525m), leste (E); tresessenta metros (460m), norte (N);
zentos e quinze metros (315m), normil cento e oitenta metros (1.180m),
oeste (W); duzentos e vinte metros
te (N); quinhentos e trinta metros
(220m), norte (N) quatrocentos e
(530m), leste (E); trezentos e quinze metros (315m), sul (8); quatrodez metros (410m), oeste (W); ducentos e vinte e cinco metros (425m),
zentos e vinte e cinco metros (225m),
leste (E); trezentos e quarenta e
sul (8); seiscentos e oitenta metros
(680m), oeste (W); quinhentos mecinco metros (345m), norte (NJ; seistros (500m), sul (8); duzentos e cíncentos e vinte metros (620m), leste
(E); duzentos e vinte e cinco metros
quenta e dois metros (252m), oeste
(225m), norte (N); quatrocentos e
(W); mil quinhentos e quarenta e
oitenta metros (480m), leste (E); ducinco metros (1.545m), norte (N);
setecentos
e cinquenta metros (750m),
zentos e vinte e cinco metros (225m),
(W); duzentos metros (200m),
oeste
sul (8); duzentos e vinte e c.nco
DECRETO N° 76.523 - DE 3
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norte (N); seiscentos e dez metros
(610m), deste (W); duzentos metros
(200m). norte (N); mil e duzentos
metros (1.20Om). oeste (W); setecentos e quarenta e Cinco metros
(745m), norte (N); mil quatrocentos
e olnquenta metros (1.450m). oeste
(w); mil duzentos e oitenta e cínco
metros (1.285m), sul (S); mil e se"tenta metros (1.070m). oeste (W);
seiscentos e vinte metros (62Orn). sul
(S); mil e noventa metros (l,090m),
leste (E); oitocentos e oitenta metros (880m), sul (S); dois mil seiscentos e dez metros (2.61Om), leste
(E); trezentos
e cinquenta metros
(350m), sul (6).

parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujejta às es·
tipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19
de fevereiro de 1963 e da Resolução
número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b' a concessionária fica obrigada a
recolher aos corres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se a concessionária não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca, ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decret-o entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPMs 808.236-68 e 808.237-68).

Brasílía, 3 de novembro de 1975;
154° da Independência e 870 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shíçeaki . Ueki

DECRETO

N9

76.529 - DE
1975

3 DJi

NOVEMBRO DE

Concede à Mineração Rio cio Norte
S.A., o direito de lavrar bauxita no
Município de Oríximiná, Estado do
Pará.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Consttluíçâo
e nos termos do art. 43 do Decretolei n." 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n." 318. de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Rio do Norte S. A. concessão
para lavrar bauxita em terrenos devolutos no lugar denominado Serra do
Saracá, área Serra do Saracá V, Distrito e Município de Orlxímína. Estado
do Pará, numa área de novecentos e
noventa e nove hectares, sete ares e
setenta e cinco centrares (999,0775ha).
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a mil setecentos
e oitenta e cinco metros (1. 785m),
no rumo verdadeiro de quinze graus
sudoeste (l5°8W). da confluência do
Igarapé Saracâ com o Igarapé do Pi,...
rtquíto, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e quarenta
metros (240m), oeste (W); cento e
noventa metros (190m), sul (S); ca-nto e cinqüenta metros (l50m~ oeste
(W); duzentos metros (200m), sul
(8); cento e sessenta metros (l60m) ,
oeste (W); duzentos e trinta metros
(230m), sul (S); cento e setenta metros (170m), oeste (W); cento e noventa metros (l90m) , sul (8); cento
e setenta metros (l70m) , oeste (W);
cento e oitenta metros (180m), sul
(8); cento e noventa e cinco metros
(195m), oeste (W); duzentos e dez
metros (210m), sul (8); trezentos metros (300m), oeste (W); cento e setenta metros (170m), sul (S); oitocentos e trinta metros (330m). oeste
(W); trinta metros (30m), sul (8);
trezentos e cinqüenta metros (350m).
oeste (W); cento e cinqüenta metros
(l50m), sul (8); trezentos e noventa
metros (390m), oeste (W); cento e
sessenta e cinco metros 065m), sul
(S); duzentos e trinta e cinco metros (235m), oeste (W); cento e sessenta metros (l60m). sul (S); cento
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e trinta metros (130m), oeste CW);
dois mil trezentos e vinte e cinco metros

(2.325m), sul

(8);

duzentos e

setenta e cinco metros (275m). l-este
(E); cento e oitenta metros (l80ro) ,
norte (N); duzentos e quinze metros
(215m), leste (E); cento e dez metros

(110m), norte (N); trezentos e noventa metros (390m), leste fEl; cento e dez metros (llOm) , sul (6) ;duzentos metros (200m), leste (E); cento

e oitenta metros (180m), sul ~S);
dois mil duzentos e quarenta metros
(2. 240m), leste

(E);

quatro mil e

duzentos metros (4.200m), norte (N).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando também estabelecido o seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 51. 726, de 19 de Ieeeretro de 1963 e da Resolução n.s 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) a concessionária fica obrigada a
recolher aos cofres públicos os tnbutos devidos à União, em cumortmente do disposto no Decreto-lei J);1mero 1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se a concessionária não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada
caduca 011 nula, na forma dos artigos
65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos
de lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Mínistérlo
das Minas e Energia.
Art. 2.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário).
(DNPM 808.240/68).

Brasília, 3 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
E'RNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO Nº 76.530 -

DE

3

DE

NOVEMBRO DE 1975
Declare a caducidade da concessão
outorgada a Jean cuiuae Abel Heumann, para lavrar cauüm, argila e
feldspato no Municipio de Santana
do Partuuba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
Usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item In, da Constituição
e nos termos dos artigos 63, § 30 e 65,
letra "a", do Decreto-lei nv 227, de
,28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 31&, Qe 14 de março de 1967,
DECRETA:

Artigo único. E' declarada a caducidade da concessão outorgada a Jean
Claude Abel Heymann, para lavrar
caulím, argila e feldspato em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Fazenda Bela Vista, Município
de Santana do Parnaíba, Estado de
São Paulo, pelo seguinte Decreto número 54.880 de 04 de novembro de
1964. <DNPM) -

516-59).

Brasíüa, 3 de novembro de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki ueta

DECRETO

N9 76.531 DE
NOVEMBRo DE 1975

3

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão ad"
ministrativa, faixa de terra destinada à passagem de un ha de transmissão àa Comqianhia Brasileira de
eneroía Elétrica - CBEE no Bstono do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o que consta do processo MME
700.592-75,
DECRETA:

Art. j o Ficam declaradas ~e utntdade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
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áreas de terra situadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Itamar.atí e Palatinato, ambas localizadas no Município de Petrópolis,
no Estado QO Rio de Janeiro, cujo
projeto e planta de situação número
BX-SK-32020-NIT foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade, do
Departamento Nacional de éguas e
Energia Elétrica, no processo M.1VlE
700.592-75.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrrca -CBEE a promover a constituição de
servidão adminístr.atdva nas referidas
áreas ce terra, na forma da legislação
vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo anterior.
3'? Fica reconhecida a conveniência da constituição de serv-dâo
administrativa
necessária em favor
da companhia Brasileira de Energia.
Elétrica - CBEE, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de
pra tacar todos os atos Ge construção,
operação e manutenção da meneionade linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso a área. da servidão de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Art

Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo
ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível cem a
existência Ca servidão, abstendo-se,
em conseqüência, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte
Art 4'? A Companhia Brasileira de
Energia Elétrica
- CBEE, poderá
promover, em Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de
caráter urgente,
utilizando o processo jurãcíal estabelecido no Decreto-lei nc 3. :lü5, de 21
de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei rr!,l 2.78G,
de 21 de maio de 1956.

Art. 5'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
154'? da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki uet«

DECRETO N'? 76.532 - DE
NOVEMBRO DE 1975

3

DE

Regulamenta o Decreto-lei n9 1.425,
de 3 de novembro de 1975.
O Presidente da República,

no uso das atribuições que ihe confere o Artigo 81, item IH, da Constítuição, e tendo em vista o disposto
no Decreto-lei número 1.425, de :3 de
novembro de 1975,
.
DECRETA:

Art. 1Q A restituição do Imposto
sobre Produtos Indusbría liza.dos de
que trata o Artigo 1'? do Decreto-Ieí
nv 1.425, de 3 de novembro de 1975,
poderá ser concedica à 'I'etecomuní-

caçoes Brasileiras S. A. -

.

TELEBRAS, suas subsidiárias, 8SSO~
dadas e demais empresas concesslonárias dos serviços públ.cos ce telefonia, desde que, cumulativamente, sejam cumpridas as seguintes condi-

ções:

I - que os produtos adquiridos pela
TELEBRAS, suas subsidiárias e demais concessionárias dos serviços públicos de telefonia, sejam utilizados
na instalação, ampliação e operação
cos serviços de telecomunícaçôes e tenham sua destmaçào e necessldaüea
técnicas atestadas pelo Ministério nas
Comunicações.
II ~ que tais proúutcs estejam classificados nos códigos: 39.02.00.00,
39.07.11.00, 68.11.02.00, 68.12.01.02,
69.06.00.00. 73.21.07.00, 74.01 00.00,
74.03.00.00, 74.04.00.00, j~.02.00.00,
78.01 00.00, 84.12.00.00, 84.15.00.00,
84.5300.00, 85.01.00.00, 85.04.00.00,
85.13.00.00, 85.15.03.00, 85.15.09.00,
85.19.00.00, 85.20.00.00, 85.21.00.00,
85.23.00.00, 87.02.00.00, 87.03.GO.Ou.
87.05.00.00, 87.06.00.00, 90.28.12.00 e
91. 05.05.00 da tabela anexa ao Decreto nc 73.340 de 19 de dezembro ele
1973.
Art. 29 A restituição de que trata
o artigo anterior será feita pelo õr-
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gâo competente do Ministério da Fazenda mediante solicitação das em-

presas beneficiárias, em requerimento
ínstruíco com 00 seguárstes documentos:
I - relação preparada pelos adqutTentes e autenticada pelo estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, fornecedor das mercarlortae,
com indicação do número e data da
nota fiscal,' código
de classificação,
valor da mercadorêa e valor do imposto lançado;
II - comprovantes Co cumprimento

das exigências constantes do item .1
do artigo anterior.
Parágrafo único. Os requerimentos
previstos neste artigo, terão rito processual sumário, realizando-se a posteriorr a vertfêoação dos elementos
constantes da relação e seu confronto
COm a escrita fiscal do estabelecimento fornecedor, para os procedimentos regulamentares .
Art. 3"" O Minrstérto da Fazenda
baixará instruções complementares
necessárias à execução deste Decreto.
Art. 4"" Este Decreto entrará em viver na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário H ennque Simonsen
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

N." 76.533 .~ DE 3 DE
NOVEMBRO DE 1975

Retifica o disposto no artigo L" do
Decreto n." 73.792, de 11 de março
de 1974, que declara de interesse
social, para fins de aeeaproimaçao,
terras no Estado do Rio de Lameiro,
e dá nova delimitação à área PO?
ele definida.
O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item III, e 161
§ 2.", da Constituição, e tendo em
vista
disposto nos artigos 18, letra
"h" e 22, da Lei n,« 4.504, de 30 de
novembro de 1964,

°

DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 1.0 do Decreto
n.s 73.792, de 11 de março de 1974,

passa a vigorar com a segtmite redação:
"Art. L" Ficam declarados de
interesse social, par-a fins de desapropriação, na zona prioritária do Estado do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto n." 70.986,
de 16 de agosto de 1972, e ampliada pelo Decreto n." 72.134,
de 26 de abril de 1973, os imóveis rurais inscritos em nome
de particulares 110 Registro de
Imóveis, situados dentro do seguinte perímetro: inicia 1:0 Km
105,400 da rodovia BR-101, no
ponto onde esta cruza o rio Aldeia Velha (Ponto 1); dai segue
pela margem díretta do mesmo,
cruzando a ferrovia (Ponto 2),
até 03 limites da fazenda Aldeia Velha com o sistema de
drenagem projetado conforme
carta da 6." Diretoria HeglOnal
do Departamento Nacíonal de
Obras e
Saneamento Planimctr ía do rio São João em escala
1: 50.000 (Ponto :i); segue rumo
aproximado sul-sudoeste. pela
margem esquerda
do canal de
drenagem projetado, até a parede da barragem prevista do rio
São João (Ponto 4); em seguida,
continua pela margem esquerda
do ribeirão das Caboclas até seu
encontro com o rio São João
(Ponto 5) e segue, por este,
pela margem esquerda, até sua
curva a sudoeste da elevação de
cota de 155 m rPonto t:), como
consta na folha
Silva JardimSF-23-Z-B-VI-1 em escala ....
1: 50.000 da Carta do Brasil do
IBGE; daí, segue em direção
aproximada nor-nordeste, até
atingir a estrada carrcçável que
liga a BR-101 a Pi1ÇO d' Antas
(Ponto 7); cruza-a c segue pelos limites entre as antigas propriedades de Walter
Gamarra
com Durvalína Carvaíbo. sempre na direção geral nor-nordeste, até atingir o confronto da
antiga fazenda com a fazenda
Aldeia Velha (Ponto 8) ; daí,
sempre na direção geral nornordeste, segue pelo limite entre
as duas fazendas até a margem
direita da rodovia BR-IOl, na altura do Km 101,60D (Ponto !l):
a seguir, segue pela margem di-o
reíta da rodovia BR-101, até
cruzar com o rio Aldeta Velha,
no Ponto 1."
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárto.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO

N.O 76.534 DE
NOVEMBRO DE 1975

3 re

Dá nova delimitação à área definida neto artigo 3.° do Decreto número 73.791, de 11 de m.arço de
1974, que cria a Resp-nxl B~~l6gica

Nacunuü de Peço a'tS .4ntas, no

Estado do Rio de Janeiro,

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. e nos termos do artigo 5.°,
alínea "a", da Lei TI.O 4.771, de 15
de setembro de 1965, e do artigo 5.°,
alínea "a", da Lei TI.O 5.197, de 3 de
janeiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 3.<' do Decreto
n.v 73.791, de 11 de março de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3.° A Reserva Biológica
de Poço das Antas, cem superfície estimada em 5.000 bectnres, compreende as áreas situadas dentro do segumre perímetro: inicia no Km 105,'1:00 da rodovia BR-101, no ponto onde esta cruza o rio Aldeia Velha
(Ponto 1); daí segue pela margem direita do mesmo, cruzando a ferrovia (Ponto 2), até os
limites da. fazenda Aldeia Velha
com o sistema de drenagem projetado conforme carta da 6." Direteria Regional do Departamenta
Nacional de Obras e
Saneamento - Planímetrta
do
rio São João em escala 1: 50.000
(Ponto 3); segue rumo aproxímado sul-sudoeste, pela margem
esquerda do canal de drenagem
projetado, até a parede da barragem prevista do rio São João
(Ponto 4); em seguíua, continua
pela margem esquerda do ribeirão das Caboclas até seu encontro com o rio São João (Pont-o
5) e segue, por este, pela margem esquerda, até sua curva a

sudoeste da elevação de cota de
155 m (Ponto 6), como consta
na folha Silva Jardim-SF-23-ZE-VI-1 em escala 1:50.000 da
Carta do Brasil do IBGE; daí,
segue em direção
aproximada.
nor-nordeste, até atingir a estrada carroçável que liga a BR101 a Poço d' Antas (Ponto 7);
cruza-a e segue pelos limites entre as antigas propriedades oe
Walter Gamarra com Durvalina
Carvalho, sempre na direção
geral nor-nordeste, até atingir
confronto da antiga fazenda
com a fazenda Aldeia Velha
(Ponto 8); dai, sempre na cüre-

°

ção .geral

nor-nordeste,

segue

pelo limite entre as duas fazendas até a margem direita da 10devia BR-IOl, na altura do Km
101,600 (ponto 9); a seguir, ~e
gue pela margem direita da rodovia BR-I01, até cruzar com o
1'10 Aldeia Velha, no Ponto 1".
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO NÇI 76. 535 ~ DE 3
NOVEMBRO DE 1975

DE:

Autoriza o Ministro d,a Fazetuià a
conceaer a garantia da União r-ara
operação de crédito externo que
menciona.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constdtuiçâo
e na forma do disposto no Decretolei no 1.312, de 15 de fevereiro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 E' o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia da
União, na forma direta, para operação de crédito externo, no valor de
Pts. 393.425.875,00 (trezentos e nuventa e três milhões, quatrocentos e
vinte e cinco mil, oitocentos e setenta
e cinco pesetas), celebrada entre a
Empresa Brasileira ce Telecomunicações S. A. ~ EMBRATEL e a Btandard Electrtca S. A., com sede em
Madri.
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no 941, de 13 de outubro

Art. Z9 A operação referida neste

decreto destina-se à aqu'sicâo de
equipamentos telefônicos de comutação controlados a programa armazenado para la implantação de uma
Central de Trânsito Internacional,
na Cidade do Rio de Janeiro.
Art. 3Q Este decreto entrará em vigor na data ce sua publicação, revogaôas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
João Paulo àos Reis Velloso
Euclides Quandt de ouoeu«

DECRETO NQ 76.536

~

DE

3

DE

de 1969, a

Inabtütaçâo por motivo de saúde im-

o

pedirá a concessão do visto ao inabilitado e o seu desembarque ou permanência no terrttórlo nacional, ainda
que o chefe ou demais componentes
do respectivo grupo familiar estejam
radicadas no Brasil.
29 Na apl.cação do parágrafo anterior observar-se-á o disposto nos
parágrafos Co artigo BQ do Decreto
rP 9'57, de 7 de maio de 1962, com a.
redação dada pelo Decreto 0 9 5'7.299,
de 22 de novembro de -19B5.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ê

NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o exame médico de ct ...
dadãos de nacionalidade portuguesa
para entrada

e permanencia ?lO ter-

ritório nacional.

o

ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Paulo de Almeida Machaào
Antônio Francisco Azer€do
Silveira

da

Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Coretitu'çâo
e tendo em vista o disposto no ; 19 ,
in fine do artigo
19 do Decreto-lei
nv 941, de 13 de outubro c)e 19B9,
DECRETA:

Art. 19 A exlgêncía de inspeção médica no momento do desembarque de
Cidadãos portugueses no terrttórto nac'onal aplicar-se-á ao imigrante Indi'vidualmente, dispensada a verificação
simultânea das cor..díçôes de sanidade
dos componentes do respectivo grupo
familiar que não o acompanharem na
imigração.
Parágrafo único. E' dispensável,
igualmente, o exame médico do grupo
famil.ar no pais de origem para a
concessão de permanência no Brasil
ao cidadão português que tenha entrado regularmente em território rracíonal .
Art. 29 O disposto no artigo anterior não dispensa o exame médico dos
componentes do respectivo grupo femütar quando o imigrante sol-citar
visto permanente à autoridade consular bras.Ieíra ou no caso de qualquer
. componente do mesmo grupo familia!" pretenôer -o ingresso no Brastl .
§ 19 De conformidade com os artigoa Bv, item V, e 59 do Decreto-Ieí

DECRETO N\l 76.537 -

DE 3 DE

NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a rectaesiticacno e trametormaçõo de cargos em comissão,
função gratificada e encargos
de
gabinete, para a compos2ção das Categorias ~ Direção -supen.o? e Assesscramento Superior, do Grupo Direçâo e Assessoramento Superiares, da Tabeta Permanente do Instituto do Açucar e do Alcoot.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artago 81, item IH, da Constttutçâo,
e tendo em vista o disposto no artigo
181. itens I e I'I, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no artigo 49 do Decreto-lei no 900, de
29 de setembro de 1969; DO artigo 7'/
da Lei n» 5.B45, de 10 de dezembro
jp' 1970; e o que consta do Processo
DASP nv 8.618, de 1975,
DECRETA:

Art , 1Q São criadas funções
de
connence e transformados e recíassíficacns cargos em comissão. encargos
de gabinete e função gratificada em
runções da mesma natureza, na for-
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ma do Anexo 1, para a composição das
Cat.egorias Direção Superior, Código
I,T-DAS-101, e Assessoramento Superior Código LT-DAS-102, do Grupo
_ Direção e Assessoramento Supenores, Código LT~DAS-100, da Tabela
permanente do Instituto do Açúcar e
do Alcool, autarquia vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio
Ar t . 29 Os cargos em comissão e
encargos de representação de gatanete relacionados no Anexo II ficam
suprrmídos para n fim de compensar
a despesa
decorrente da execuçao
deste Decreto.
Art. 39 As atribuições dos ccupantes elas runcôes de Assessor, de que
trata este Decreto, são as descritas
no Anexo I-A.
Art. 49 O provimento das funções
de confiança compreendidas no Anexo I é da competência do Presidente
do Instituto do Açúcar e do Aloool, na
forma prevista no item II do artigo
49 do Decreto nc 75,656, de 24 de
abril de 1975.
Art. 5.9 Na publicação deste Decreto deverá ser observada, quando
couber, a disposição constante do artrgo 29 do Decreto nc 75,656, de 1970.
Art. 69 A transformação dos carg03 em comissão, da função gratiflcada e de encargos de representação
de gabinete nas funções de confiança (if' que trata este Decreto somente se efetivará com a publicação dos
respectivos atos de prcvtmento.
Art. 79 As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atenditias Pf:lOS recursos orçamentártos próprios do
Instituto do Açúcar e do
Atcool ,
Art, 89 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Brasília, 3 de novembro de 1975;
154<'> da Independência e 879 da
Republíca ,

ERNESTO GEISEL
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D, O.
de 5-11-75.
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DECRETO N.O 76.538 - DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1975
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Carajá de AndpOlís S .A. para executar serviço de
raasoaitvsõo sonora em onda tropical, na Cidade de Anápolis, Estado
de Goiás.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem IH, combinado
com o artigo 8.°, item XV, letra "a".
da Constí tuiçâo, e nos termos do a.rtigo 6,° da Lei n." 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n." 13.330-73,
DECRETA:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3,9, da Lei número
4.117, de 2'/ de agosto de 1962, por 10
(dez) anos, a partir de 1 de maio de
1973 a concessão outorgada pelo Decretó n.v 44.062, de 23 de julho de 1958,
publicado no Diário Ofzclaí da Umâo
de 30 subseqüente, à Rádio Carajá de
Anápohs S.A. para executar na Cidad-e de Anápohs, Estado de Goiás,
sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical.
§ 1.° A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n." 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço Objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo à adaptação das que forem estabelecidas.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcslções em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975;
154,° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira
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DECRETO

N.O

76.539

DE

4

DE

NOVEMBRO DE 1975

Renova por 10 (dez) anos a outorga
dejerida à S.A. "A Voz do sertão",
cuja denominação foi, posteriormente, alterada para Rádio Di/usara de
Presidente Prudente S.A., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.

Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de novembro de 1975;
154. 0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

N.o

76.540
1975

DE

4

DE

NOVEMBRO DE

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com
o artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei número 5.785, de 23 de ju-

nho de 1972, e tendo em vista o que
consta do Processo Me D.O 8.252-73.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei

D.O

4.117.

de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.0

do Decreto n.v 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a
partir de 1 de maio de 1973, c outorga
deferida pela Portaria MVOP número
1.051, de 17 de novembro de 1950, publicada no Diário OJicial da União de
24 subseqüente, àS. A. "A Voz do
Sertão", cuja denominação foi, posteriormente, alterada para Rádio Difusora de Presidente Prudente S. A.,
para executar na Cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, sem
direito de exclusividade, serviço de
radíoditusão sonora em onda tropical.
§ 1.0 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo
COm o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
número 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, medían te termo.
§ 2.0 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria. as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às que forem estabelecidas.

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a tormaueor a não aceitação
de doação de terreno que menciona,
sztuado no Município de São Gonçalo de sapucaí, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando da. atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Oonstituíçâo,
DECRETA;

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover
os atos necessários para formalizar a
não aceitação da doação do terreno
constituído dos lotes números 22. 23,
27 e 28 do Loteamento Nossa Senhora
de Fátima, com a área de 1.250,OOm2
(um mil, duzentos e cinqüenta metros
quadrados), stíuado entre as Ruas Rio
Amazonas e Rio São Francisco, no Município de São Gonçalo de Bapucaí,
Estado de Minas Gerais, feita à União
Federal pela Prefeitura do mesmo Município, conforme escritura de 15 de
fevereiro de 1962, transcrita no Registro de Imóveis daquela Cidade, às
folhas 127 do Livro 3-G. sob o número
6.567, e demais elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.s 0680-7.503, de
1974.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975;
154. 0 da Independência e 87.0 <la
República.
ERNESTO GEISEL

M drio H enrtque stmOnsen
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76.541 --

DE 4 DE NOVEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a trcnepoeiçõo e tro-nslormaçõo de cargos para as Categrorias Funcionais li.os Grupos Artesanato, SeT/..''IçOS Auxiliares, Outras Atividades de Nioet Superior, Outras Atnnaaaee de Nível Mb:Uo e Serviços ae Transporte
Ojicial e Portaria, do Quadro Permanente do Departamento de Imprensa
Nacional do Ministério da Justiça e dá outras providências.

o

Presidente da. República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constituíção
e tendo em vista o disposto nos artigos 8\' e 99 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 197(}, e o que consta. c:.'o Processe nc DASP /8461/75,
DECRETA:

Art. I\' São transpostos e transformados, roa forma do Anexo I, para as Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice de
Mecânica, Artífêce de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria e Artífice de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, ART-700; Agente
Admínistnatívo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, SA-aOO; Médico,
Enfermeiro, Nutricionista, Parmacêutlcc, Odontólogo, Engenheiro de Operações,
Técnico de Acmirxstração, Contador, Assistente Social, Técnico em Comunteação
Social e Bíbbotecárío, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, NS-900;
Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Serviços Complementares, 'r'écotcc de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,
Desenhista, Auxâltar em Assuntos Educacíonaís, Tradutor, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio ~ Telefonista, do Grupo Outras Atividades
de Nível Médio, NlVI-IOOO, e Motorista Oficial e Agente de Portaria TP-1200, do
Quadro Permanente do Departamento de Imprensa Nacíonel, os cargos cujos
ocupantes se habiütaram no processo seletivo de que tratam 06 decretos de estruturação dos referidos Grupos, com as alterações posteriores, conforme relação
nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar do Departamento de Imprensa Nacional, na forma do
disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei n» 5.645, de 1.(} de dezembro
de 1970.
Art. 3Q Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal c..lo Departamento
de Imprensa Nacional 03 cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art. 49 O órgão de pessoal apostálará os titulos dos funcionários .abrangidoa
por este Decreto, ou os expedirá para os que r.OO os possuírem.
Art. 5\' A partir da data da publicação deste Decreto, cessará automaticamente o pagamento, aos funcionários incluídos no novo Plano de otasstr.cccêo
de Cargos, na forma dos Anexos I e II, das gratificações referentes ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado,
das díárías instituídas pela Lei nv 4.019, de 20 de dezembro de 19'61, e respectivas
absorções, das diferenças mensais asseguradas pelo Artigo 103 do Decreto-lei númeeo 2:00, de 25 de fevereiro de 19(;7, e pelo Decreto-lei nc m,3, de 7 de julho de
1969 e de quaisquer. outras retribuições que, porventura, venham scnco percebidas
pelos referidos funcionários a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados o
ealárlo-família, a gratificação adicional por tempo de serviço e a hipótese prevista
no parágrafo 19 deste artigo.
§ te Os servidores incluidos na Categoria Funcional de Artífice de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, código ART-700, continuarão a fazer jus à vantagem
4.491, de 21 Ce Irzstituída pela. Lei nv novembro G1e 1964, íncldíndo o cálculo rESpectívo sobre os valores de vencimento vigente para o sistema de classificação
de cargos de que trata a Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, na forma determinada pelo parágrafo único do artigo 29 da Lei nc 5.9114, de 311 de agosto de 1973.
§ 2t:' Da importância relativa oo pagamento das diferenças Qe vencimento
devidas a partir de- 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
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vantageras e outras retríbuíções de que trata este artigo, porventura percebidas

pelo Iurrc'onárto desde aquela data até a da publicação ~este Decreto.
§ 39 A partir da data. da publêcação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposição ou transformação 56 poderão perceber as gratíficeções
e indenizações específícadas no Anexo IJ do Decreto-lei nv 1.341, de 22 de agosto

de 1'974, observadas as defímçôes, bases de concessão e regulamentação pertinentes,
ressalvado o Qisposto nu parágrafo 19 deste artigo.
Art. 69 Os func'onários optantes por Categoria Funcional diversa daquela a
que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal do
Departamento de Imprensa Nacional, na forma do Anexo V deste Decreto.
art. 7'? Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
índíoadas na relação nominal constante do Anexo II, vigoram a partir de 1'? de
novembro de 1974, correndo a despesa respectrva à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 8'? Este Decreto entrará em vigor na data de sue publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975; 154'? da Independência e 87'? da República,
ERNESTO GEISEl.
Armando Fatcdo
João Paulo coe Rei, venoso

Os anexos mencionados no

presente decreto foram

publicados no

D,O. de 5-11-75 (Suplemento),

DECRETO NQ 76,542 _.

DE

4

DE NOVEM:BRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e troneformaçiio de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Anoiaoaee de
Ninei: Superior, Outras AiÍ'1;idadcs de Nível Médío e Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, da Tabela Permanente do Estad-o-Maicn: das Forças Armadas, e dá outras providências,

o Presiderste da República,
usando da atribuição que lhe confere 'O artigo 81, dtem In da Constituição e
tendo em vista o õisposto nos aa-tigos Uº e 9'? da Lei nc 5 .645, de 10 de dezembro
de 1970, combinado com o artigo 3º da Lei ne 6,185, de 11 de dezembro de 1974,
e o que consta do Processo nv DASP/i'i607, de 19'1;5,
DECRETA:

Art. 1Q São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artif'ce Ce
Mecânica e Auxil.ar de Artífice, do Grupo Artesanato, código LT-ART··7üO;
Agente Administrativo, código LT-SA-BOO; Técnico em Comunícacâo Boctal, do
Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código LT-NS-900; Telefonista, do
Grupo Outras Atividades de Nível Mér.LO, código LT-NM-1000 e Motorista Oficial
e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Ofíciàl e Portaria, código
LT-TP-1200, da Tabela Permanente no Estado-Maior das Forças Armadas, os
empregos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo próprio, corxorme
relação nominal constante do Anexo a ceste Decreto.
Art , 2'? O órgão de pessoal lavrará na Carteira de Trabalho e na Ficha Registro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo 11, as anotações que
se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste Decreto.
Art. 3º Os efeitos flnanceíros 00 disposto no art'go lº deste Decreto, com
base nas faixas graduais Indicadas na relação nominal constante do Anexo lI,
vigorarão a partir de 1c de novembro de 1974, correndo a despesa à conta. dos
recursos orçamentários próprios do Estado-Maior d0..S Forças Armadas e Unidades
respectivas
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Art. 4Q É transposto, na forma do Anexo I-A, para a Categorâa Puncíonal de
Geógrafo do Grupo Outras Atividades cc Nível Superior, código NS-900, do Qua~
dro permanente do Estado-Maior das Forças Armadas, um cargo de Geógrafo,
com a respectiva ocupante relacionada no Anexo TI-A deste Decreto.
§ 1Q OS efeitos financeiros do disposto neste artigo vigoram a partir da data
da publicação deste Decreto.
§ 2'? O órgão de pessoal aposttlará o título da funcionária a que se refere este
artigo ou o expedirá se a servidora não o possuir.
Ali. :>Q_Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dísposíçôes em.oontrárto.
Brasília, 4 de novembro de 1975; 154'? da Independência e 87'? Q:1 República.

ERNESTO

GEISEL

João Paulo dos Reis velloso
Antonio Jorge Corrêa

Os anexos mencionados no

D.a. de 6-11-75 (Suplemento).

presente decreto foram publicados

DECRETO NO;> 76.543 -

DE

4

DE NOVEMBRO DE

no

1975

DispóP- sobre a trometcrmaçiio de carços em comieeão e funções gratiftcatlas em:
junçôes integrantes das Cateçortos Direção Intermediária e Assistência IntenHl::-dt.árta ao Grupo Direção e Assistihu:ia Intermediárias, código D.4..1-110,
do Quadro Permanente da Unicersidade reâertü de Pernambuco, e dá outras

proouiénciae,

O Presidente da. República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, de, Ccnstdtuiçâo e
tendo em vista o disposto no artigo 7Q da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de
197{), no artigo Jv da Lei ·nQ 6.006, de lfJ de dezembro de 1973, e o que consta do
Processo DASP [fi'? 4.009, de 1975.
DECRETA:

Art. 1Çl São criadas, na forma do Anexo I deste Decreto, as funções irstegrantes das Categorias Direção Intermediária, código DAI-111, e Assistência Intermediária, código DAI-112. do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, código
DAI-aO, do Quadro Permanente da Universidade Federal Qe Pernambuco, inclusive mediante transformação de cargos em comissão e de funções gratificadas
constantes do mesmo Atvexo.
Art. 2,0;> As funções gratificadas relacionadas no Anexo III ficam suprlmldas
para o em de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.
Art. 39 As transformações c~e que trata o artigo 1Q deste Decreto somente
se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funçõesoonespondentes, constantes da "situação nova" do Anexo L
Art. 4Q As despes-as decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na. data da sua publicação, revogecas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975; 154Q da. Independência e 87Q da. República.
ERNESTO GEISEL

Ney Brag·a
João Paulo dos Reis

~rellúslJ

Os anexos mencionados no

ti.o, de 6-11-715 (Suplemento).

presente decreto foram publicados

no
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DECRETO N." 76.544 -

DE

4 DE

NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o mncionamerao elo curto
de Formação de Professores para
as Matérias Especializadas do 2."
grau, da Faculdade de FOTTf1,I... . ção de
Professores, coni sede na cíacuie de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n." 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pele Decretalei nO 842, de 9 de setembro de 1969

e

tendo em

vista o

Parecer do

Conselho Federal de Educação nú-

mero 2.920-75, conforme consta dos

Processos números 11.30e··1974-CFEe
247.118-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. L" Fica autorizado o fundonamento do curso de Formação de
Professores para as Matérias Especializadas do 2,° grau, Esquemas I e H,
da Faculdade de Formação de Professores,
mantida pela Instituição
Educacional São .judas Tadeu, com
sede na cidade de t-oc-o Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlsposíções em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 76.545 DE 4 DE
NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o funcionamento do curso
de Ciências da Facuutaiie de Ciências Afonso Celso, co», sede 'q.a cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Ria de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n,v 5.540, de 23 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei nl? 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação número 2.952-75, conforme consta dos

Processos números 9.843-74 - CFE
e 247.120-75, do Mímstérío da Edu-

cação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências, licenciatura plena, habilítaçôes em Física
e em Matemática, da Faculdade de
Ciências Afonso Celso, mantida pela
Associação de Ensino
de
Campo
Grande, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em'
vigor na data de 'lua pub'Icação,
revogadas as dísposiçóes em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 76.546 -- DE
NOVEMBRO DE 197f>

4

DE

Concede reconhecimento
ao oerso
de Educação Física da Faculdade
d'e Educação Física de Lins, Estado
de São Paulo.

O Presidente da Repúbhca,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Consti tuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei n.o 5,540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei nc 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação número 3.486-75, conforme consta dos
Processos
números 9, 753-74-CFE e
253.170-75, do Mínlstêrro da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimenta ao curso de Educaçác Física,
ministrado pela Faculd>lce de Educação Fisica de Lins, situada em Lins,
Estado de São Paulo, mantida pela
Missão Salesíana de Mato Grosso,
com sede na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçãc,
revogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N.O 76.547 - LlE 4 DE
NOVEMBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Biológicas ria Universidade Estadu.al de Campinas, Estado
de Sito Paulo.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei no 842, de 9 de setembro de 1969
conforme consta do Processo número
221,043-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, modalidade médica, da Universidade Es..
tadual de Campinas, Estado de São

Paulo.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
DECRETO N." 76.548 NOVEMBRO DE 1975

DE

4

DE

Autoriza a tronetormação de curso
da Faculdade Sania Iâurcettna,
com sede na cidade de Botucatu,
São Paulo e dá aturas providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n,v 5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei no 842, de 9 de setembro de 19õ9
e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação l1Úmero 1.851-75, conforme consta. dos
Processos números 13. 718-75·-CFE e
235.141-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autortaada a transformação do curso de Educaçã-o Musical, reconhecido pelo Decreto nú-

203

mero 67.817, de 15 de dezembro de
1970, para curso de Edueaçã i Artística, licenciatura de L" grau e licenciatura plena, habilitação em Música,
da Faculdade de Música Santa Marcelina, mantida pela Asscciacão Santa Marcelína. com sede na r-idade de
Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2.9 Fica revogado o Decreto
n.s 75.414, de 25 de fevereiro de
1975.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de cua publicação.
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 4 de novembro de Hl75;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
DECRETO N.o 76.549 -.:.
NOVEMBRO DE 19'/5

DE 4 DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, com sede na cidade de Ituverava, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n.s .5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decretolei n.c 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o Parecer do
Conselho Federal de Educação número 2.499-75, conforme consta dos
Processos números 10.916-74-CFE e
242.746-75, do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras, licenciatura plena, habilitação em Português-Inglês, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, man tida pela
Fundação Educacional de It.uverava,
com sede na cidade de Ituverava,
Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 1975:
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
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DECRETO NQ 76.550 NOVEMBRO

DE

5

DE

DE 1975

Concede indulto, comuta penas e dá
outras providências.

O Presidente da República,

no uso da faculdade que lhe confere
o artigo 81, item XXII, da Constituição,

Considerando o transcurso do Ano
Santo de 1975. proclamado pelo Papa
Paulo VI;

Considerando o apelo rerto por Sua
Santidade a todos os governantes no
sentiria de que as celebrações do ano
Santo sejam marcadas por atos de
clemência; e
Considerando que é da tradição
brasileira a concessão de indulto, por
ocasião do Natal, aos condenados que
tenham revelado disposição e condi ~

ções para
social,

reintegrar-se no convívio

DECRETA:

Art. jc E' concedido indulto aos
condenados a penas privativas da li~
berdade não superiores a quatro anos,
que, até 25 de dezembro de 1975, tenham efetivamente cumprido, no mínimo, um terço da pena aplicada, se
primários, ou dois terços, se reineidentes.
Art. 2'1 São comutadas as penas
privativas da liberdade apltcadaa a
condenados que, até a data mencionada no artigo anterior, tenham efetivamente cumprido, no mínimo, um
terço da pena, se primários, ou dois
terços, se reincidentes, observada a
seguinte proporção:
I - em um terço, se primários. ou
em um quarto, se reincidentes, aos
condenados a mais de quatro até seis
anos;
II - em um quarto, se primários,
ou em um quinto, se reincidentes, aos
condenados a mais de seis até dez
anos;
lU - em um quinto, se primários,
ou em um sexto, se reincidentes, aos
condenados a mais de dez anos.
Art. 39 As penas acessórias não
são abrangidas pelo indulto nem pela
comutação; as penas pecuniárias aplicadas cumulativamente, o são pelo
indulto somente.
Art. 4'? Constituem, também, requisitos para a obtenção do indulto ou

da comutação de penas de que trata
o presente Decreto:
I - nunca ter sido beneficiado por'
graça, indulto ou comutação de pe-

naÍI -

ser isento de periculosidade,
devendo verificar-se a sua cessação,
caso tenha sido imposta medida de segurança;
III - ter boa conduta prisional, reveladora de disposições e condições
pessoais para a reintegração no convívio social, se presentes os demais requisitos para indulto, ou de, pelo menos, sincero esforço para alcançá-las,
se o caso for de comutação de penas.
Art. 5'1 Este Decreto não beneficia
os condenados:
I - por crime tipificado na Lei de
Segurança Nacional (Decreto-lei nc
898, de 29 de setembro de 1969);
II - por crime tipificado no artigo
281 e seus parágrafos, do Código Penal, com a nova redação dada pelo artigo 23 da Lei nv 5.726, de 29 de outubro de 1971, quando referida na sentença a condição de traficante.
Art. 6'? Caberá aos Conselhos Penitenciários, de oficio ou por provocação de qualquer interessado, verificar quais os condenados portadores
dos requisitos estabelecidos por este
Decreto, emitindo desde logo parecer,
nos -termos do artigo 736 do Código de
Prccseso Penal, que será remetido ao
Juiz da Execução, para os fins dos artigos 738 e 741 do mesmo Código.
Parágrafo único. Os dirigemos dos
estabelecimentos prisionais encaminharão aos Conselhos Penitenciários
relação dos condenados que tenham
aqueles requisitos, prestando desde
IDgO informações circunstanciadas sobre a vida prisional e a conduta de
cada um.
Art. 79 Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que não
estejam cumprindo pena em estabelecimento civil, o parecer do Conselho
Penitenciário será substituído pela informação da autoridade soo cuja
custódia estiver o preso.
Art. 89 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão .
Art. 9'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975;
154'? da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
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DECRETO N9 76.551 -

205

Parágrafo único. Os preços mínimos para o produto, estabelecidos em
função de classes e tipos, segundo as
Autoriza O Banco Nacional do Desenzonas geo-econômícas em que ~ provolvimento Econômico a cacar-tv-, em
duzido, são aqueles que deverão ser
nome da União, empréstimo a ser
efetivamente pagos aos produtores, ou
contraído no exterior 'Dela frl?'l Floàs cooperativas de produtores, nvres
restal e Agro-Pecuária Luia-, nas
de quaisquer deduções, ínclusi iJe do
condições que menciona.
Imposto de Oirculaçâo de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao
O presidente da República,
Fundo de Assistência ao 'I'raba.nauor
no uso da atribuição que lhe confere Rural (FUNRURAL), atendidas as
o artigo 81, item IH, da Constituição,
especificações de classificação ofrclal
e de acor.,o com o disposto _1') a, 1<0
vigente ou outras que vierem .'1 ser
37 da Lei nc 4,131, de 3 de setembro
fixadas, conforme as disposições co
de 1962,
artigo 29 deste Decreto, assim c.omo
DECRETA:
as constantes de instruções oaixadas
pela Comissão de Financíamen ro da
Art. tv Fica o Banco Nacional do
Produção.
Desenvolvimento Econômico autorizaArt. 29 Os preços mínimos coresdo a garanur, em nome ~a _Umao. a~é
o limite de duzentos mtjjiões de dotantes da tabela anexa a este r.ecrelares, empréstimos externos a serem
to, aplicáveis às operações de -quísicontraídos pela Jari Florestal e Agroçâo e financiamento, referem-se ao
Pecuária Ltda., para instalação de
produto beneficiado, seco, batido e
uma usina destinada à fabricação e
enfardado, do tipo 3, da classe longa,
exportação de pasta kraft brande acordo com as específ'caçôes da
queada.
Resolução CONCEX nc 93, de 19 de
agosto de 1974.
Art. 2l? Este Decreto entrará em
Parágrafo único. Os níveis -íc previgor na data de sua publicação.
ços correspondentes aos demais t,lPOS
Brasília, 4 de novembro de 1975;
e classes não especificados neste 8.11549 da Independência e 87l? da
tigo, serão estabelecidos em .nstruRepública.
ções a serem baixadas pela ComisERNESTO GEISEL
são de Financiamento da Prod.rcao .
M ório H enrique Simonsen
Art. 39 As operações a que se reJoão Paulo dos Reis Velloso
fere o art 20 deste Decreto serão
realizadas de preferência com produDECRETO NQ 76.552 - DE 5 DE
tores ou cooperativas de produtores,
NOVEMBRO DE 1975
podendo, no entanto, as de finauc.amenta ser estendidas, em caráter exFixa os preços mínimos básicos paTa
cepcional, a terceiros.
tinancuimenio ou aquisição de siparágrafo único. Para extensão a
sal, da safra de 1975-76, pro'!uzldo
terceiros das operações em questão,
nas Untdades da Federaçao que
será necessário que esses comprovem
menciona.
ter pago aos produtores ou às ,;ooperatívas de produtores, preços nunca
O Presidente da República,
inferiores aos mínimos estabelecidos
usando das atribuições que .he conneste Decreto e nas Instruções u.a Cofere o art.go 81, item UI da oooo-ttutmissão de Financiamento da Produção, e de acordo com o disposto no
ção para o sisal bruto com fibra seca
Decreto-lei nc 79. de 19 de deze.nbro
e solta, de acordo com aa espec-rtcade 1966.
cões da Portaria nc 211, de 22 de
abril de 1975 do Ministério da AgriDECRETA:
cultura, ou para o sisal benenciado,
Art. 19 Fica assegurada ao sisal.
seco, batido e enfardado, de acordo
da safra de 1975-76, produzido e/ou
com as especificações da Resolução
comercializado nos Estados Ie AlaCONCEX nv 93, de 19 de .agosto de
goas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernam1974.
buco, Rio Grande do Norte e Serg.pe,
a garantia de preços mínimos de que
Art. 49 As despesas decorrerr.es da
trata o Decreto-lei nv 79, de 19 0(' dedivulgação dos preços ora fixados entre os seus beneficiários, bem CUlY10
zembro de 1966. atendidas as condições deste Decreto.
da sistemática adotada nas operações
NOVEMBRO

DE 1975

DE 5 DE
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Conselho Nacional de Abastecimento

da espécie, poderão ser efetuadas com
os recursos destinados à execução da
Política de Preços Mínimos, ficando a
cargo da Comissão de Financiamento
da Produção, a coordenação dessa ati-

-

CONAB.
Art. 69 A Comissão de

Fínancla-

menta da Produção baixará ::1.5 demais instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .

vidade.
Art. 59 Fica a Comissão de Ftnan-

ciamento da Produção autorizada a
rever, quando necessário, os preços
mínimos constantes da tabela anexa,
referentes à safra de 1975-76, bem
como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive' alterar o número de tais zonas, tudo mediante aprovação pelo

Brasília, 5 de novembro de 1975;
1549 da Independência e
Fl79 da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

BIBAL
PREÇOS MÍNIMOS BÁSICOS

Classe Longa

~

Tipo 3 -

Cr$/1 1c:7

sisat Bruto
Fibra Seca e

Zonas Geo-Econômicas

Solta

I Sisal

I

Beneficiado
Fibra Seca Ba-

I tida e Entardada

I
Alagoas

única
Bahia

stsal -

1

sisal -

2
Ceará

Única
paraíba

sísal -

1

sisal -

2
pernambuco

única

!
I
II

2,60

3,16

2,90

3,46

I

2,70

II

2,60

I

I
I

I

3,26

I1

I

I

3,16

I
2.90

3,46

2,70

3,26

I

3,26

2,70

\

Rio Grande do Norte

slsal -

1

2,90

sísal -

2

2.70

I

I

3,46
3,26

Sergtpe

única

2,60

\
I

3,16
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DECRETO N9 76.553 NOVEMBRO

DE 5 DE

DE 1975

celebração de convênios, ajustes, acordos e contratos, bem como estabele .
cimento de termos e condições para
a emissão, resgate e serviço dos ttt.ulos representativos do empréstimo
contratado.
§ 2.° Os Titulos da Dívida Externa
que forem emitidos em decorrência
de contratação autorizada por este artigo serão controlados pelo Banco
Central do Brasil.
Art. 29 Os valores dos. juros e do
principal dos Titulas da Divida Externa que forem emitidos para a formalização da operação de crédito a
que se refere este decreto serão pagos
ou remetidos livremente, seru quaisquer descontos, inclusive de natureza
tributária ou cambial, na forma do
artigo 99 do Decreto-lei ne 1.312, de
15 de fevereiro de 1974.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
I)

Autoriza o Ministro da Fazenda a
contratar operação externa e dá outras providências.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item ITI, da Constituição,
e de acordo com a autorização do Decreto-lei n.v 1.312, de 15 de Ieveren'c

de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar, em nome da República Federativa do Brasil, empréstimo externo, através de
emissão de Titulas da Dívida Externa.
no valor de até USS 75.000.000,00 tsetenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), a serem colocados publicamente por um grupo de instituições financeiras lideradas por MerrU
Lynch, Píerce, Fenner & Smith jncorporated e Banco do Brasil S. A.
(Agência de Londres), para os 'fins
previstos no artigo 1.0, item I. do De ~
ereto-lei no 1.312, de 15 de fevereiro

ERNESTO

de 1974.
§ 19 A autorização concedida

DECRETO N9 í6 554 -

GEISEL

Mário Henrique 8imonsen
João Paulo dos Reis Velloso

por
este artigo abrange a negociação e
DE

5 DE

NOVEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Innúcvna e do Comércio o crédito suplementar de
Crfll 232.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição
é da autorízaçao contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA:

Art , 1° Fica
vor «c Gabinete
dito suplementar
para reforço de
saber:

acerto ao Mmístérlo da Indústria e do Comércio, em fado Mínlst-o e Instituto Nacional de Tecnologia, o créde Cr$ 232.0GO,00 (duzentos e trinta e dois mil cruzeiros),
aocações orçamentárias consignadas no subanexo 1800. a

1800 -

M~NISTÉRIO

DA INDúSTRIA

E

DO

COM"'RCIO
1801 - G~b:mell: do Ministro
1801.11070212.026 - Manutenção de Residências Orícíaís
3. J .4. O - Encargos Diversos . .
..
1801.11070232.078 - Ccorrtenaçâo de Relações Públicas
3.1.4.0 - Encargo- Diversos
.
lSCl.11633552.145 - Coordenação da Política de Comércio

crs

1.00

80.000
9.000

Exterior
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.3.0 - Equiparr.entos e Instalações

.
.

27.000
16.000
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crs
4.1.4.0 1809 1809.11100212.148 -

Matcrtal Permanente
.
mstrtutc Nacional de Tecnologia
Promoção e orientação do Desenvol-

1;00

15.0UO

3.1.1.1 02 -

virnr-nto Tecnológico
Pessoal Civil
Despesas Variáve:s

.

70.nOO

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

.

1'>

232.000,00

Total

, ,

ooe

,'

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decore- -50
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo Iêüü, a saber:
eis
1800 1801 Atividade -

M :NISTÉRIO DA INDúSTRIA
COMÉRCIO
Gan.nete do Ministro
] SOl .11070232.078

E

3.1. 2. O - Ms.terral de Consumo
3.1.3.2 - outro" Serviços de Terceiros
4.1.4.0 - Material Permanente
Projeto - 180.:.11633551. 643
3.1. 2 . O ~ Materta! de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
1806 - Consultoria Jurídica
Atividade - 1806 11073922.002
3.1. 2. O - Materral de Consumo
1809 - Instaruto Nacional de Tecnologia
Atividade - 13U9.11102172.023
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
Total

1,00

DO

3 000

.
.
.

4: V,O

.
.

0.000
50.000

.

130 ülli)

.

lJ5

.

2 !JLIO

ooe

232.000,00

Art. 39 Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposiçoes em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 37() da
República.
ERNESTO GEISEL

M ârio Henrique Simoneen:
severo Façunâes Gomes
João rauio dos R.ezs Velloso

:JECHETO N' 7.j).555 -

DE 5 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar tie Cr$
13.188.900,00 para retorço de dotações consignadas no vigente orç-içamento.

o Presidente da República.
mando da atrbtnção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstrt'rtção
e dó. autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro
de 1974,
DECRETA;

Art. 19 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o .:ll'eJit,c
suplementar no valor de Ors 13.188.900,00 (treze mílhôes, cento e ou.etaa

ATOS
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e oito mil e novecentos cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanexo 2400, a saber:
2400 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTETERIORES

2400.13724102.183 - Execução da Politica Exterior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Venoímentos e Vantagens Fixas
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social

Cr$

1,00

.
.
.

10.84'/.500
1.278.500
1.06~ 900

TOTAL .................................•..••

13.188.900

Art. 2? Os recursos necessários à execução ceste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentáa-íe, consignada no vigente Orçamento, a saber:
2800 2802 -

Cr$l,OO
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos Sob Supervisão da Secretaria
de Planejamento da Presidência da

R.epública

Projeto 3.1.1.L -

280Z.03070213.100
Pessoal Civil

01 _. Vencimentos e Vantagens Fixas
13.188.900
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEllsElL

Antônio Francisco Azeredo da SilaJei1iCl!
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dOs Reis veuceo

DECRETO NQ 76.556 iNOVEMBRO DE 1975

DE

5

DE

Retifica o Decreto n. O 74.702, de 16
de outubro de 1974, que declarou de
utilidade pública, para efeito de desapropriaçãO, área de terra eecessárta à construção de prédio paTa
instalações de serviços de âepóuito
de bens da Justiça do Trabalho da
Mana1ls,
8ª' Região, na cidade de
Estado do Amazonas.

O Presidente G!a República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e tendo em vista o disposto
nos artigos 5<', letra "m", e 6<' do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de
1941,
DECRETA:

Art. 1~ O artigo 19 do Decreto número 14. 7Q2', de 16 de outubro de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 19 E' declarado de utilidac..'1e pública para fins de desa-

propríaçâo, o terreno central, com
332,68m2 .de propriedade do Banco
do Estado de São Paulo S. A.,
situado nos fundos da casa número 534 da Rua Saldanha. Marinho, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, com as seguintes limitações e metragens:
ao norte, limita 14,10 metros com
o imóvel {;Ie propriedade do Banco
do Estado de São Paulo S. A.;
ao Sul, limita 12,7-0 metros com
propriedades de Manoel Antonio
Gomes e herdeiros de José Joaqu'm GOnçalves de Araújo; fi este
limita, 25,00 metros com propriedade da Justiça do Trabalho da
a- Região e Antonio Gabriel Barros e a oeste, limita 25,00' metros
com propriedade do Banco do Estaõo do Amazonas S. A.".
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975;
154<' da Independência e 87? da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
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DECRETO N9 76.55-7 -

DE

5

DE

NOVEMBRO

DE

1975

Dispõe sobre a criuçtio de funções de confiança e a recíassítícaçõo d.e cargos em
comissão em funções de confiança para a. composição das Categorias Direção
Superior e Assessoramento Superior da Tabela Permanente do Instituto Nacional CZe Preouiéncui Social e dá ouirae providências.

O Presidente àa República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 181, itens I e lI, do Decreto-lei rP 200, de 25
de reverejrode 1967; no artigo 7Q da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de 1970; no
artigo 4 9 do Decreto-leí no 900, de 29 de setembro ae 1960; no Decreto no 75.656,
de 24 de abril de 1975, e o que consta do Processo DASP nc 8.693, de 1975,
DECRETA;

Art. 19 São criadas funções de confiança, bem assim reclassífícados e transformados, 'na forma do Anexo I, em funções da mesma natureza, integrante das
Categorias Direção Superior, Código LT-DAS-I01, e Assessoramento Superior,
Código LT-DAS-I02, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores da Tabela
Permanente do Instituto Nacional da Previdência Social, autarquia vinculada ao
Ministério da Prevídêncía e Assistência Soc1al, os cargos em comissão constantes
do mesmo Anexo I.
Art. 29 As atribuições dos ocupantes õas ruoções de Assessor de que trata este
Decreto são as descritas no Anexo I-A.
Art. 39 Ficam suprimidos os cargos em comissão do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional c..~ Previdência Social, constantes do Anexo II deste Decreto.
Art. 49 O provimento dos cargos em comissão ou o preenchimento das funções
de confiança compreendidos no Anexo I é da competência do Presidente do Instituto Nacional de Previdência Social, cabendo-lhe expedir os atos de nomeação
ou designação de acordo com o item II do art. 49 do Decreto nc 75. 656, <..~ 24
de abril de 19'75.

Art 59 Na aplicação deste Decreto deverá ser observada, quando couber, a
disposição constante do artigo 29 do Decreto no 75.656, de .1975.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas
as .Qisposiçóes em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Venoso
t., G. do Nascimento e Silva

os

anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de

7-11-75 (Suplemento).

DECRETO Ni! 76.558 -

DE 5 DE NOVE:MBRO DE 1975

Dispõe sobre a criação de funções para composição da Categoria Direção Inter-mediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Observatório Nocicnat, e dá outras providências.

O Presidente Ca. República,
U58Jndo da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 79 da Le11!19 5.645, de 10 de dezembro de 1970,.
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no aa-tâgo 19 da Lei ns 6.006, de 19 de dezembro de 19'13, e o que consta do
cesso DASP nv 08135, de 1975,

PrOM

m;CREl'A:

oo Anexo I, as funções Integrantes da Categoria Direção Intermediária, Código DAI-l11, do Grupo Direção e Assistência
Intermediárias, Código DAI-110, do Quwro Permanente do Observatório Nacional
inclusive mediante transformação de funções gratificadas constantes do mesmo
. Anexo.
Art. 29 A transformação previste. no artigo 19 deste Decreto somente se efetivará com ao publlcaçâo dos atos de provimento das funções constantes da "Situação Nova" do Anexo I.
Art. 39 As ~espesas decorrentes da apllcaçâo deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Observatório Nacional.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposãções em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNEStO GEISEL
Art. 19 São criadas, na forma

Ney Braga
João Paulo ao« Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O .. de
7-11-75 (Suplemento).
DECRETO N9 76.559 NOVEMBRO DE 1975

DE 6 DIl;

Concede à Mineração Rio do Norte
S. A., o direito de lavrar bauxita,
no Municipio de Oriziminá, Estada
do Pará.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei n.s 227, de 28 de fevereiro
de 1967 (CÓdigo de Mineração), alterado pejo Decreto-lei n.s 318, de
14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Rio do Norte S. A. concessão
para lavrar bauxita em terrenos devolutos, no lugar denominado Serra
do Saracá, área Serra do Saracá IH,
Distrito e Município de Orixíminá,
Estado do Pará, numa área de novecentos e noventa e nove hectares,
noventa e três ares e vinte e cinco
centiares (999,9325 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a mil trezentos e noventa
metros (1.390 m), no rumo verdadeiro de trinta e sete graus noroeste
(37 0 NW), da confluência do Igarapé
Aramâ com o Canalzinho do Saracá,
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil novecentos e 5e-

tenta e cinco metros (3.975 !TI), norte (N); trezentos e sessenta metros
(360 m), oeste (W); cinqüenta metros (50 mj , sul (8); cento e cinquente metros (150 mj, oeste (W);
cínquenta e cinco metros (55 mi. sul
(S); duzentos e cínquenta e cinco
metros (255 .m), oeste (W); cento e
cinquenta metros (150 m), sul (S);
cento e quinze metros (115 m), oeste
(W), cento e trinta e cinco metros
(135 m) , sul (S); quatrocentos e cínquenta e cinco metros (455 rn) , oeste (W); cento e vinte e cinco metros
(125 mj, norte (N)-; trezentos e sessenta e cinco metros (365 m), oeste
(W); cínquenta metros (50 In), sul
(S); cem metros (100 m) , oeste (w);
sessenta e cinco metros (65 m), sul
(S);
trezentos e noventa e cinco
metros (395 mj, oeste (W), cínquenta metros (50 m) , sul (8); cento e
clnquenta metros (150 mj, oeste (w);
quatrocentos e oitenta metros (480
m), sul (8); oitenta e cinco metros
(85 m), oeste (W»; sessenta me-tros
(60 m) , sul (S); oitenta metros (80
mj , oeste (W); quatro mil e duzentos metros (4.200 m), sul (S); mil e
oitenta metros (1.080 m) , leste (E);
cem metros (100 m) , norte (N); cem
metros (100 m), leste (E); duzentos
e oitenta metros (280 m) , norte IN};
cinqüenta metros (50 m). oeste (W);
duzentos metros (200 mj, norte (N);
setenta metros (70 m), oeste (W).;
cento e vinte metros (120 m), norte
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(N); cinquenta e cinco metros (55
m) , oeste (W); cento e cinquenta
metros (150 m), norte (N); oitenta
metros (80 m) , oeste (W); cento e
Vinte metros (120 nu, norte (N);
noventa e cinco metros {95 m), oeste (w); cento e sessenta metros (160
m), norte (N); duzentos e quinze metros (215 m), oeste tW); sessenta
metros (60 m) , norte (N); trezentos
e, noventa. e cinco metros (395 m) ),
oeste (W); noventa e cinco metros
(95 m) , norte (N); cento e quarenta e cinco metros (145 mj, oeste (w);
noventa e cinco metros (95 rm i, norte (N); cínquenta metros (50 rm,
leste (E); cento e quinze metros 1115
mj, norte (N); setenta metros t7Q
fi), leste (E); cento e trinta metros
(130 m), norte (N); setenta. metros
(70 mj , leste (E); cento e dez metros
(110 m) , norte N); sessenta metros
(60 m) , leste (E); cem metros 000
m) , norte (N); cento e trinta metros
(130 m) , leste- (E); setenta e cinco
metros (75 m), norte (N); quatrceentos e noventa metros t490 m) , leste
(E); setenta e cinco metros (75 m) ,
sul (8); cento e vinte metros (120
m), leste (E); cem metros (100 fi),
sul (8); cem metros l"100 m), leste
E); cento e dez metros (110 m), sul
(8);
setenta metros (70 mj , leste
(E); cento e trinta metros (130 m) ,
sul (8); oitenta metros (80 fi), leste (E); cento e quinze metros (115
m), sul (8); quarenta metros (40 m) ,
leste (E); noventa e cinco metros
(95 nn.. sul (8); quarenta metros (4.0
mj, leste (E); noventa e cinco metros (95 m), sul (8); cinquenta e cinco metros (55 mj \ leste (E); cem metros (100 mj, sul (S). quarenta e
cinco metros /45 m) , leste tE); cento e cinco metros (105 m), sul (8);
cinquenta metros (50 mr, leste {E);
cento e quinze metros (115 m) , sul
(8); quinhentos e quarenta e cinco
metros (545 m) , leste (E); cento e
dez metros (110 m) , norte (N); sessenta e cinco metros (65 m) , leste
(E); cinquenta metros (50 mr, norte
(N); cem metros (100 m), leste (E);
quarenta e cinco metros (45 m) , norte (N): cento e noventa metros (190
m), leste (E); cento e vinte metros
(120 m), norte (N); sessenta e cinco
metros (65 m), leste (E).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não ex-

pressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica SUjeita as estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.» 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear;
b) a concessionária fica obrigada a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de
1969;

c) se a concessionária não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 2." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM 808.238-68).
BrasiJia, 6 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87." da

República.

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N° 76.560
NOVKMBRO DE

---:. DE 6 DE

1975

Altera o Decreto número 75.654, de
24 de abril de 1975, que dispõe sobre a classificação de cargo em comissão e transformação de Junções
gratificadas em junções de conjülnça, para a composição das Categorias Direção Superior e Assessoremento Superior, do Grupo Direção
e AsseSSOramento Superiores, da Tabela permanente do Observatório
Nacional.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da COnstituição, e tendo em vista o disposto no
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artigo 1° do. Decreto número 75.556.
de 24 de abrtl de 1975. no artigo 7° da
Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970. e o que consta do Processo
DASP número 7.731. de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica alterado, na forma
do Anexo I, o Deoreto número 75.654,
de 24 de abril de 1975, que dispõe sobre a classificação de cargo em comissão e transformação de funções
gratificadas em funções de confiança, do Grupo Dir-eção e Assessoramento Superiores do Observatório Nacíonal.
Art. 2° _As atribuições dos ocupantes das funções de Assessor de que
trata este Decreto são as descritas
nd Anexo I-A.
Art. 3° O provimento das funções
de confiança de Direção Superior e
Assessoramento Superior. compreendidas no Anexo I, é de competência
exclusiva do Presidente da República,
na forma do item I do artigo 4° do
Decreto número 75.656, de 24 de abril

de 1975.
Art. 4° Na aplicação deste Decreto, deverá ser observada, quando couber, a disposição constante do artigo

2° do Decreto número 75.656, de 1975.
Art. 5° As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários DrÕpríos do Observatório Nacional. ..
Art. 6° Este Decreto entrarã em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. _ de
7-11-75.

DECRETO

NQ 76.561 DE
NOVEMBRO DE 1975

6

DE

Autoriza a cessão sob a forma de utilização gratuita, do terreno
que
menciOna, situado em Maceió, Estado de Alagoas.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Constdtuí-
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çâo, e de. acordo com o disposto no
artdgo 1Q do Decreto-lei ne 178, de 16
de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizada a cessão
sob a forma de utilização gratuita, ã.
Companhia
Hidro Elétríca do São
Francisco - CHESF, de uma fatxa
de terrenos de acrescidos de marinha
situada no Pontal da Barra, em Ma~
cetó, Estado de Alagoas, medindo 40
metros de largura. a partir da margem sul do Canal da Lagoa do Norte
até a Rua Riachuelo. com a área
aproximada de 8.350,00m2 (oito mil,
trezentos e cinqüenta metros quadrados) de acordo
com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 0482-1.422, de' 1975.
Art. 2Q O terreno a que se refere
o artigo 1Q se destina à construção da
Linha de
Transmissão Rio LargoSalgema, no prazo de 2 (dois) anos, a
partir da data da assinatura do contrato de cessão, que será lavrado em
livro próprio do Serviço do Patrímõnto
da União.
Art. 3Q Caberá à cessionária
a
responsabilidade por quaisquer Indenízecões que 'eventualmente venham 3
ser devidas a terceiros, relativamente a área cedida.
Art. 49 A cessão tornar-se-á nula,
independentemente de ato especial e
sem direito a qualquer indenização,
Inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao terreno, no todo ou em parte,
vier a ser dada destinação diversa da
prevista no artigo 29 deste Decreto
ou, ainda, se ocorrer inadimplemento
de cláusula contratual.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símcnsen

Shigeaki Ueki
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DECRETO N9 76.562 -

DE

6

DE NOVEMBRO DE 1975

Abre à Presidência da República em favor da Secretaria de Planejamento
o crédito suplementar de Cr~ 3.780.000,00 para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto à Presidência da República, em favor da Secretaria de Planejamento, o crédito suplementar no valor de Cr$
.
3.780.000,00 (três milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
1100 -

1113 -

PRESIDf'NCIA DA REPúBLICA

Secretaria de Planejamento
Assessoramento Superior
3.1.3.2 -'- Outros Serviços de Terceiros •.........

1113.03070202.001 1113.03070202,242 -

3.1.3 2 -

Manutenção da Representação em Recife

Outros Serviços de Terceiros

.

Coordenarão dos Serviços Administrativos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1113.03070212.026 - Manutenção de Residências Oficiais
3.1.2.0 - Material de Consumo
1113.03070232.078 - Ooorcenacão de Relações Públicas
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.

100.00Ç
50.000

1113.03070212.013 -

0.0

Total

Art. 29

600.HOO
500.000
30.000
2.500.000

--.
3.780.000

Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial. de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber;
Cr$ 1,00
1100 - PRESIDÊNCIA DA REPúBLICA
1113 - Secretaria de Planejamento
Atividade - 1113.(J3070?('2.001
200.DOO
3.1. 4. O - Encargos Diversos
.
AtIvidade - 1113.03070202.243
30.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos .............•.........
30.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atividade - 1113.03070212.013
150.00r
3.2.7.6 - Pessoas
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Es700.00C
pecial
.
Atividade - 1113.08070212.230
3.1.3.2 - Outros Serv íços de Terceiros
.
30.000
Atdvídade - 1113.03070212.486
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
100.000
3.1.4. O - Encargos Diversos
170.000
Atividade - 1113.03070232.078
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
150.000
Atividade -- 1113.03090402.007
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
180.000
Atlvldade - 1113.03094112.009
3.1.4.0 - Encargos Diversos ..........••.........
40.000
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2800 - ENCARGCS GERAIS DA UNIAO
2803 - Fundo de Desenvolvimento de Areas Es-

Cr$ 1,00

tratégtcas

Projeto 4.1.2. O -

2803. 03G90203. 098

Serviços em Regime de Programação Especial
.
Total

2.000.000

- -3.780.000
-.

Art. 3'1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubficaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

M ário H enrutue Simonsen
João Paulo dos Reis Veltoso

--DECRETO N9 76.563 - DE 6 DE NOVEMBRO DE 1975
Abre ao Ministério da Aercauiurica o crédito suplementar de .....•••....••
Cr$ 45.799.400,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro de 1974.
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 45.799.400.00 (quarenta e cinco milhões, setecentos e
noventa e nove mil e quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1.00
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
1200 - MINISTl':RIO DA AERONAUTICA
1201 - Ministério da Aeronáutica
1201. 06260202.288 - Coordenação de Programas a Cargo da
Administração Superior
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
1.027.000
1201.06260501.036 - Pesquisas e Desenvolvimento Aeroespacial
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
2.000.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos .... ... ... ..•...
1.000.000
1201.06261601..039 - Equipamento e Suprimento de Organizações da Aeronáutica
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
19.000.000
1201.06261602.297 - Manutenção e Suprimento das Aeronaves
e seus Equipamentos
3..1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
20.000.000
1201.16875232.303 - Puncíonamento de Aeroportos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
500.000
2900 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
2902 - Recursos sob Supervisão do MinistériO da
Aeronáutica
2902.16875241 048 - Reaparelhamento da Rede de Proteção ao
Vôo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
2.272.400
To t a I

45.799.400
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE

Cr$ 1,00

TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
MINISTflRJ0 DA AERONAUTlCA

1200 1201 - Ministério da Aeronáutica
1201.16875232.303 - Puncíonamento de Aeroportos
.
17 - Tarifl-ts Aeroportuárias
2900 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI-

500.000

MENTO

2902 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Aeronáutica
2902.106875241.048 - Reaparelhamento da Rede de Proteção ao
Vôo
04 - rmocstc único sobre Lubrificantes e Combusttvets Líquidos e Gasosos
2.272.400
Art. 2lJ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

1200 1201 1201.06260501.036 -

4.1.3.0 1201.06261602.297 3.1.2.0 1201.16871361.767 4.2.2.0 1201.16875232 303 3.1.2.0 1201.168752;)2.299 3.1.4.0 2900 -

MINISTIlRIO DA AERONAUTlCA

.

Ministério da Aeronáutica
Pesquisas e Desenvolvimento Aeroespacial
Equipamentos e Instalações
.
Manutenção e Suprimento das Aeronaves
e semi Equipamentos
Material de Consumo
.
Participação da União no Capital da
Companhia Telecomunicações Aeronáuti-

ca S. A.
Partdoípação em Constituição ou Aumento de, Capital de Empresas ou Entidades
Comercraíe ou Financeiras
.
Funcionamento de Aeroportos
Material ele Consumo
.
Funcíonamento do Correio Aéreo Nacional
Encargos Diversos
.

3.000.000
39.000.0DO

1.000.000
500.000
27.000

FUNL'Q NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

2902 -- Recursos sob Supervisão do Ministério da
Aeronáutica
2902.16875231.047 - Reaparelhamentc de Aeroportos
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
2902.16875241.048 - Reaparelhamento da Rede de Proteção
ao Vôo
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Tútal

.

300.000
1.972.400
45.799.400

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

1200
1?-01
1201.16875232.303
17

- MINIST"'RIO DA AERONAUTlCA
- Ministério da Aeronáutica
- Funcionamento de Aeroportos
- Tarifas Aeroportuárias

.

500.000

Aros
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crs 1,00
2900 -

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

2902 - Recursos sob Supervisão do Ministério da
Aeronáutica
2902.16875231.047 - Reaparelhamento de Aeroportos
04 - Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos........
2902.16875241.048 - Reaparelhamento da Rede de Proteção ao

300.000·

Vôo

Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
1.972.400
Art . 39 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1975; 1549 da Independêncía e 879 da
República
04 -

ERNES'I'O

GEISEL

Mario Henrique Símonscsi
J. Araripe .Macedo
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.564 -

DE

6

DE NOVEMBRO DE

1975

AfJre ao Ministério rzo exércno o crédito suplementar de Cr$ 31.000.000,00
para reforço de dotaçâo consignada no 'Vigente Orçamento.

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto [1·0 Míntstérto do Exército o crédito suplementar
:0 valor de Cr$ :11.000.000,00 <trinta e hum mllhões de cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a oaber:
1600 -

M1NISTl!:RIO DO EXl!:RCITO
Ministério do Exército

Cr$

1,00

1601 1601.06281662.311 - Transpo, te para Movimentação de Pessoal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros .,',........
31.000.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de declaração orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
crs
2800 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Atividade - 2801. 03080342 .455
4.3.1.1 - Amortização da Divida Pública
02 - Fundada Externa ., .. " .. ,..............
31,000,000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na aata de sua publicação, revogadas as dísposícõee em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da.
República.
2801 -

ERNESTO

GEISEL

SylVio Frota
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Fenoso
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DECRETO NÇI 76. 5G5 -

DE

6·

DE NOVEMBRO DE

1975

Abre a ünoorooe Gerais da União, em favor do Fundo de Desenvolvimento
de Areas :Estratégicas,
o crédito suplementar de Cr$" 30.000.000,00,
para retorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituiç§;;,

e da autorização contida 110 artigo 69 da Lei n9 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor do Fundo
de Desenvolvimento de .ãrees Estratégicas. o crédito suplementar no valor
de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruaeiroa) , para reforço de dotação

orçamentária consignada ao subanexo 2800, a saber:
2800 -

ENCARGUS GERAIS DA UNlAO

crs

1,00

2803 -

Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas
2803.03090313.098 - Projetos Especiais para Desenvolvimento
de Areas Estratégicas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação Especial

.•............... .•••.....•...•..

30.000.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Vigente orçamento ao subanexo 2800, a saber:
crs 1,00
2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNlAO
2803 - Fundo de Desenvolvimento de Areas Es-

tratégicas

Projeto -- 2803.05231421.771
4.2.2.0 - Participação em Constituição ou Aumento

de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Pínaneeíras . . • • . . . . . . . . .. .30.000.000
Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simcmseti
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N.o 76.566 NOVEMBRO DE 1975

DE 6 DE

Promulga o Convênio sobre Transportes Marítimos Brasil - Mêxi~o.

O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo n,"
:93, de 4 de dezembro de 1974, o Cçnvênia sobre Transportes Marítimos,
concluído entre a República F,~
derativa do Brasil e os Estados Unidos MeXicanos, em Brasília, a 24 de
julho de 1974.

E havendo o referido Convênio entrado em vigor a 29 de outubro de
1975;

Decreta que o Convênio, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 6 de novembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 êià
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
7-11-75.
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DECRETO N.O 76.567 NOVEMBRO

DE 6 DE

de novembro de 1964, e do Decretolei n.v 554, de 25 de abril de 1969,

DE 1975

promulga o Instrumento de Emenda
à Constituição da OIT, 1972.

O Presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto
Legislativo
n," 65, de 18 de outubro de 1973, o
texto do Instrumento de Emenda à
COnstituição da Organização Internacional do Trabalho, concluído em
Genebra, a 22 de junho de 1972;
E Havendo o respectivo Instrumento de Ratificação sido depositado
junto à Repartição Internacional do
Trabalho, em Genebra, a 2 de novembro de 1973;
Decreta que o ato mternacíonal em
apreço, apenso por cópia ao presente
Decreto, seja executado e cumprido
tão inteiramente como nele se contém.

Brasília, 6 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Aze 1"edo

da

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. 0-. de
7-11-75.

DECRETO N.<7 76.568 NoVEMBRO

DE 6

219

DE

DE 1975

Declara de interesse sceuú, tara fins
de desapropriação, imóvel rural situado no Município de São Caetano, Estado de Pernambuco, com-preenâuio na áJrea prioritária de
Reforma Agrária, de que trata o
Decreto 1l.0 56.583, de 19 de julhode 1965, com prazo de mtm venção
governamental
ororraçaõo, sucessivamente, pelos Decretos nÚmeros
60.465, de 14 de m-treo ae 1967,
68.085, de 18 de janeiro de 1971 e
75.147, de 27 de dezembro de 1974.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item IH, e 161,
§ 2.°, da Constituição, e nos termos
dos artigos 18, letras a, b e c, e 20,
itens I e V, da Lei n.s 4.504, de 30

DECRETA:

Ar,t. 1.0 E' declarada de ínteresse
social, para fins de desaproprtaçãc,
nos termos dos artigos 18, letras a,
b e c, e 20, itens I e V, da Lei número 4.504, de 30 de novembro de
1964, o imóvel rural denominado "Fazenda Mingu", situado no Muntcípío
de São Caetano, Estado de Pernambuco, de propriedade -íe Adolpho Pereira Carneiro, com área de 611,50 ha
(seiscentos e onze hectares e cinquenta ares), originária das transcrições números 6.099, em 11 de novembro de 1954, registrada às fls. 95v e 96 do Livro 3-0; 2.478, em 13 de
maio de 1946, registrada às fts . S-v
a 5, do Livro 3-F; e 478, registrada às
fls. 88-v a 90, Livro 3, em 21 de 0Utubro de 1936, averbadas em 8 de
janeiro de 1973, no õartóno Privativo
do Registro Imobiliário, Protestos
Títulos e Documentos - Tabelionato
e Escrivanato - 2.° Oficio Cível e
Criminal de São Caetano, Estado de
Pernambuco.
Parágrafo úníco. A área do imóvel
a que se refere este artlgc apresenta
as seguintes confrontações: ao Norte,
com terras de Pedro Gerônímo, Jcsé
Gerônimo, Manoel Gerônlmo, Ismael
Manoel e outros; a Leste, com terras
de Pedro Guerra, Abilio Lauríano,
José Vasconcelos e herdeiros de J'1sé
Honório; ao Sul, com terras de José
Vasconcelos, Francisco Manoel da
Silva e outros; a oeste, com .erras
de Antonio Juvenal, João José da
Silva e outros.
Art. 29 O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
INCRA fica autorizado a promover
a desapropriação do imóvel rural de
que trata o presente Decreto, na forma prevista no Decreto-lei TI.O 554,
de 25 de abril de 1969.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1975;
154.° da Independéncía e 87,:1 da

República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
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DE'CRETO N.o 76.569 NOvEMBRO DE

DE

1975

7

DE

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e tendo em vista o disposto no
artigo 3.° da Lei n.s 6.147. de 29 de
novembro de 1974,
DECRETA

Art. 1.0 E' fixado em 1,37 (um in-

teiro e trinta e sete centésimos) o
fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de novembro de
1975, aplicáveis às convenções, acordos
coletivos de trabalho e decisões da
Justiça do Trabalho, nos termos do
que dispõe a Lei TI.O 6.147, de 29 de
novembro de 1974.

Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 1'evogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 7 de novembro de

87::>

1~75;

da

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.570 -

DE

7 DE

NOVEMBRO DE 1975

Cria o 47Q Batalhão de Infantaria e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere O artigo 81, item TIl, da Constituição e de conformidade com o disposto no artigo 46 do Decreto-lei nc
200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica criado o 47Q Batalhão
de Infantaria (479 BI), com sede em
COXIM-MT.

Art. 29 O Ministro do Exército
baixará os atos necessários à execução deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota

DE

7 DE

NOVEMBRO DE 1975

Fixa o fato?' de reajustamento salarial
relativo a novembro de 1975

154.° da Independência e
República.

DECRETO N9 76.571 -

Transfere a sede do 189 Grupo de Artilharia de Campanha e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIr, da õonstttuíçâo e de conformidade com o disposto no artigo 46 do Decreto-lei nc
200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica transferida a sede do
18° Grupo de Artilharia de Campanha
<l8Q G A C), da cidade de Campo
Grande - MT para a cidade de Rondonópolis - MT.
Art. 2.° O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 7 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N9 76.572 - DE 7
NOVEMBRo DE 1975

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra necessária à implantação da subestação de Palatinato, da Companhia
Brasileira de Energia Elétrica
CBEE no Municipio de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b" do Código de Aguas e
no Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Pro-

cesso n' MME 700.592-75.
DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
a área de terra com 4.216,37m2 (quatro mil, duzentos e dezesseis metros
quadrados e trinta e sete decímetros
quadrados), de propriedade particular,
necessária à construção da subesta-
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ção de Palatinato, no Município de
petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° A área de terra rererída
no artigo anterior compreende aquela
constante da planta de situação número BX-SK-32.020-NIT, aprovada
pelo Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica; no Processo número
MME 700.592-75, e assim descrita:
Partindo do marco nc 1, situado à
margem da Rua Dr. Sá Earp, com
rumo N 53º35' W, mede 79,90m, vai
ao marco nv 2; deste, com rumo ..
N 36º25' E, mede 14,00m, até encontrar o marco nc 3; daí, com rumo
N 53935' W, mede 2,90m, vai ao marco
ne 4, com rumo descrito por um arco
de circulo de raio igual a 2,5m, medindo 3,9300 até o marco nc 5; deste,
com rumo S 36925' W, mede 11,50m,
vai ao marco nv 6; dai com rumo
N 53935' W, mede 4,40m, até o marco
nv 7; com o rumo S 36955' W, mede
46,80m vai ao marco no 8; daí com
rumo S 53935' E, mede 89,90m vai
ao marco nv 9; com rumo N 36940' E,
mede 46,80m para a citada Rua Sá
Earp, até encontrar o marco nc 1,
fechando o polígono onde teve inicio
esta descrição, com área de
.
4.216,37002 (quatro mil, duzentos e dezesseis metros quadrados e trinta 0
sete decímetros quadrados.

Art. 39 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Energia Elétrica CBEE a promover a desaproorração ôa
referida área de terra, na forma da
legislação vigente, com seus recursos
próprios.
Parágrafo único.
Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modlfícado pela
Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter .de urgência, no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse na área de terra
abrangida por este Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, '[ de novembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Uelci

DECRETO N' 76.573 NOVEMBRO DE

DE

7

DE

1975

Prorroga o prazo de utilização de colaboradores para a execução de atividades ligadas ao Programa de Incentivo à Proâuçtio de Borracha F eçettü - PROBOR.
O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e tendo em vista a necessidade de assegurar a continuidade dos
trabalhos de execução do Programa de
Incentivo à Produção de Borracha Vegetal - PROBOR, ínstittndc pelo Decreto-lei nc 1.232, de 17 de julho de

1972,
DECRETA:

Art. 19 Fica prorrogada, até que
seja implantado, no Ministério da Indústria e do Comércio, o novo Plano
de Classificação de Cargos a que se
refere a Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, a autorização constante do artigo 19 do Decreto n9 ....
72.050, de 3 de abril de 1973, nas condições nele previstas.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1975;
1541 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Severo Fagundes Gomes

DECRETO Nº 76.574 - DE 10
NOVEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe conrere
o artigo 81, item TIl, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei nc 5.9'72, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal do imóvel,
constituído por terreno e benfeitoi ías,
ocupado pelo Destacamento São Carlos, subordinado ao 109 Regimento de
Cavalaria, no Município de Caracol,
no Estado de Mato Grosso, ocupado
nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição pelo Ministério do
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Exército que assim se descreve e confronta;
ponto ~ foi situado na mar-

o

29, item I, da Lei nc 5.972, ae 11 do
dezembro de 1973.

gero direita do RIO Apa, em local on~e

termina o limite que separa o Próprio
Nacional a ser descrito, dos terrenos
de Edmundo Benítes .

Partindo do

ponto 1, com rumo magnética 009 Ofl'
N, medindo-se 3. 27ú,OOm, enco!1~ra~se
2; do ponto 2, com rumo
magnético 909 00' W, medindo-se

o ponto

875,OOm, encontra-se o ponto 3; os
alinhamentos compreenrãdos entre os
pontos 1 e 3, confrontam com terrenos de Edmundo Benites; ':10 ponto
3, com rumo magnético 429 00' SW,

medindo-se 2.650,OOm. encontra-se o
ponto 4; do ponto 4, com rumo magnético 2()9 30'SW, medindo-se fiOO,OOm,

encontra-se o ponto 5; do ponto 5,
com rumo magnético 309 00' SE, medindo-se 1.500m, encontra-se o ponto
6; os alinhamentos
compreencídos
entre os pontos 3 e 6, confrontam com
terrenos de Atanaaic Gomes Melo;
do ponto 6, com rumo magnético 75900
NE, medindo-se 2.180,OOm, encontrase o POnto 1, inicio desta õescriçâo e
demarcação, fechando um polígono
de forma irregular, com superfície de
7.916.616,00 me: o limite do Próprio
Nacional entre os pontos 6 e I, é o
leito natural do Rio Apa, divisa internacional Brasil-paraguai, de acordo com a planta e os documentos que
acompanham a Exposição de Motivos nv 174 de 22 de setembro ce 1975,
do Ministério do Exército.
Art. 29 O imóvel referido no artigo
19 pertence à circunscrição judícíárâa
oo 19 Oficio do Registro Geral de
Imóveis na Cidade de Caracol, MT.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasUia, 10 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 979 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simoneen

DECRETO NQ 7'6.575 - DE 10
NOVEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, ace imóneis que menciona, situados no Estado do Rio de
Janeiro.

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

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da ursão Federal, dos imóveis constdtuídos por terreno e benfeitorias ocupados pela Escola, de
Saúde do Exército e pela policlínica
Central do Exército, situados à Rua
Moncorvo Filho, nss 20 e 34, respeettvamente, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado Qo Rio de Janeiro,
ocupado nos últimos vinte anos. sem
interrupção nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: o ponto 1 foi situado na Rua Moncorvo Filho, em
local onde o Próprio Nacional a ser
descrito. confronta com terrenos de
Antonio Cardoso e Eulógio Moleiro
Domíngues, ou sucessores. Partindo
do ponto 1, com rumo magnético 35Ç'
30' NW, medindo-se 59,70m, conrron- '
tando com terrenos de Antonio Oardoso e Eulógio Moleiro Domíngues, ou
sucessores, encontra-se o pomo 2;
partindo do ponto 2, com rumo magnético 089 30' NE, medindo-se 25,86!lJ,
encontra-se o ponto 3; partindo do
ponto 31, com rumo magnético 729 45'
NE, medindo-se 58,81m, encontra-se
o ponto 4; os alinhamentos compreendidos entre os pontos 2 e 4, confrontam com terrenos da. Casa da Moeda:
partindo do pomo 4, com rumo magnético 199 45' SE, medindo-se 44,83m,
confrontando com a Faculdade de Vireíto «Cândfõo Mendes", encontra-se
o ponto 5; partindo do ponto !l, com
rumo magnético ~ 30' SW, medindose 46,20m, entestando na Rua Mon
corvo Filho, encontra-se o ponto 1,
inicio desta descrição e demareaçâo.
fechando um polígono de forma irregular, com superfície de 3.672.48 .ne, de
acordo com a planta e os documentos que acompanham a q:xposit;ao de
Motivos nc 175 de 22 de setembro de
1975, c.'\) Ministério do Exército.
Art. 29 O imóvel referido no artigo
19 pertence à circunscrição judiciária
do 99 Ofício do Registro Geral de
Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro
4

-

RJ.

Art. 39 Este Decreto entrará em \ligor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1975;
1541;1 da Independência. e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Márw Henrique Simonsen
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DECRETO

N9 76.576 DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1975

Autoriza, até 31 de âezemõro de 1976,
o aproveitamento dos navios estrangeiros na cabotagem nacional.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, combinado
com o artigo 173 da Constituição,
DECRETA:

Art.
19 Fica a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante .....
(SUNAMAN), na forma do disposto
na alínea "eu do artigo 59 do Decreto
nv 48.180 de 10 de maio de 1960, autorizada a conceder, até 31 de dezembro de 1976, permissão para que
navios estrangeiros possam fazer cabotagem nacional, a fim de auxiliar,
exclusivamente, no transporte entre
portos nacionais, de cargas frigorificacas, óleos vegetais comestíveis a
granel, cargas liquidas para fins industriais a granel, gás liquefeito de
petróleo a granel, volumes de grande
peso para cuja: movimentação sejam
necessários equipamentos especiais de
bordo, por falta desses equipamentos
DECRETO NÇI 76.577 -

nos portos de embarque e/ou de desembarque, trigo nacional ensacado
ou a granel, durante o período da safra, e demais gêneros alimentícios, de
primeira necessidade, no caso Ce rrecessídade pública.
Art. 29 As permissões para os carregamentos serão solicitadas, em cada.
caso, à Superintendência Nacíonaí da
Marinha Mercante, que somente as
concederá 'se a existência das cargas
especificadas no artigo anterior e nas
condições indicadas,exigir, para o
seu transporte, o auxilio de navios
estrangeiros, e desde que as condições de embarque e õesembarque permitam operações normais.
Art. 39 Os navios estrangeiros obedecerão, obrigatoriamente, às tabelas
de fretes e taxas acessórias estabelecidas para a cabotagem nacional.
Art. 49 O presente Decreto entrará
em vigor a partir de 19 de janeiro de
1976, revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 10 de novembro de 1975;
1549 da Independência. e 879 da
República.

ERNES'IO GEISEL

Dyrceu Araújo Nogueira
DE 10 DE NOVEMBRo DE 1975

Abre à Presidência da República, em favor da Consultoria Geral da RepÚbl~ca o crédito. sup~ementar de Cr$ 20.000,00 para reforço de dotação
CDnszgnada 'TIO ~ngente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atrfbuíção que- lhe confere o artigo 81, item ITI, da Ccnstltuíção,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRE'IA:

Art. 19 Fica aberto à Prenídêncía da República, em favor da Consultoria Geral da- República, (J crédito suplementar no valor de Cr$ ' .....
20.000.00 (vinte mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente Oraçmento, a saber:
1100 -

c-s

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

1,00

1108 - Consultoria Geral da República
1108.03073922.579 .- Assessoramento Jurídico à Presidência da

República
4.1.3.0 - Equípamentcs e Instalações.............
20.UOoArt. 21? Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçanlento, ~ saber

o-s

1100 -

1,00

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

1108 - Consultoria Geral da República
Atividade - 1108.03073922.579
4.1.4.0 - Material Permanente

.

20.00(}
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrcnc.
Brasília, 10 de novembro de 1975; 154º da Independência e 379 da

República.
ERNES'ro

GEISEL

Mário Henrique Simonuen.
JOão Paulo rios Reis Velloso

DECRETO N9 76.578 -

Abre ao

crs

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1975

aa Educação e CUltura o oreauo suplementar de •....•
253.449.300,00. para retorço de dotações consignadas no vtgente

Mini~Mrt'J

Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere. o artigo 81, item In, da õonsutuíçao,
e da eutorízaçâo contida no artigo 69 da Lei número 6.187. de 16 de dezembro de 1974..
DECREIA:

Art. 19 PIca aberto ao Ministério da Educação e Cultura. em favor Co
Departamento de Assuntos Uruversítáríos - Entidades Bupervlsronadas, o
crédito suplementar EO valor de Cr$ 253.449.300,00 (duzentos e cinqüenta
e três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e trezentos cruzeiros) I
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento a saber:

ors
15.00 -

MINlS'rnRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

]5.19 -

Departamento de Assuntos Universitáríos-Entídades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará
Entidades Federais
Pessoal . . ...........•..................
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atívídadea a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco
Entidades Pederaís
Pessoal . . ..•...........................

1519.08421882.818 3 .2.7.2
01
06
07

-

-1519.0842188'L887 -

3.2.7.2 -

01 06 - Salário-Famílía '. •

.

AtivIdades a cargo da Universidade Federal da Paraíba
3.2.7.2 - En bídades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Balário-Pamílía • . •..........••.........
07 - Contribuições Ce Previdência Social ....

1,00

141.ô("lú
6.300
5.400

3.600
400

t519.08430212.879 -

519.08431962.865 -

3.2.7. fi 01 06 -

AtiVidades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas
Fundações InstitUídas pelo Poder Público
Pessoal . . ..•..•........................
Saláríc-Pamflta. • • ••.•..................

Contribuições de Previdência Social ...
Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
3.2.7.5 - Fundações Jnstttuídae pelo Poder Público
01 - Pessoal . . ..........•...................
07 - Contribuições de Previdência Social ....
ori -

97.~O{l

7.800
12.000

363.600
3.400
63.000

151!L08431962.869 -

261.60U
51.900
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Cr$ 1,00

Atividades a. Cargo da Universidade Fe..
deral da Paraíba
3 2. 7.~ -~ Entidades r'cocraís
01 -~ Pessoal . "
,
06 '.--. Satario-Famíua . .
.
07· - Contribuições de Previdência Social
.
1519.08431962.8~3 Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina
3.2.7.2, - Entidades Federais
01 - Pessoal.'
o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
06· _. Satárío-Família . " .................•...
07 - Contribuições de Previdência SOCial ....

1519.C8431962.879 -

o

1619.08431962.886 3.2.7 . ~ 01 00 07 1519.ü8431962.l:t87 3.~. 7.2

-

01 -

06 1519.08431962.1\88 3.2.7.2 01 07 1519.0843197.?.8n --

3.2.7.Z 01 06 -

07 1519.C8431972.886 -3.4.7.2
01
06
07

---

-

1:319.0843199:;:.e68 -

3.2.7.5 01 -07 -

Atividades a cargo da Unrversidade Fe..
deral de Santa Mana
Entidaces Federada
Pessoal . . .........••..........
Balar o-Família . '" _
.
Oontrfbutçôes de Previdência sccíai ...•
Atividades a Cargo dn universidade Fe..
deral Rural de Pernambuco
Entidades Federais
Pessoal . .
o' ••••••• " •••••••••••••
salâno-FamUia . .
.
Atividades a Cargo da Uníversídade Federal Rural do Rio de Janeiro
Entidades s'eceraís
Pessoal . . ..........................•..
Contrtbulçôes de Previdência Social •.. o o
Atividades a Cargo da Universidade Fe..
déral do Pará
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Saiário- Família . ..
C-ontribuições de Previdência Social _.,.
Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
Entidades Federais
Pessoal . .
Salário-F'anlilia . .
o' • o.
Contribuições de Previdência Social ....
Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe
Fundações lnstttuídas pelo Poder Público
PeSSOal . '
.
Contribuições de Prevídêncía Social
.
o •••••••••

o

o •

o

..

Atividades a Cargo da Universidade Federal ce Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades ê'ederaís
01 - Pessoal . . .........••........... o •• o. ',0'.
J'j" Cunt.nbuíções de Previdência Social
1519.08440211.883 - Projetos a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do SUl
3 2.7.2 - Entidades Pederaís
01 -- Pessoal . .
O'{ Contribuições de Previdência Social ....

325.70U

7.500
18.700

201.900
29.3UO
27.400

327.000
7.700
71.400

21.800
20.600

103.000
9.0UO

408.600
4.5UO

117.600

94.8UU
1.400
22.000

22.11JO
21.40U

1519.C8431992.885 -

o ••••••••••••

193.100
12.200

109.600
11.200
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Cr$ 1.00,
1519.0&440212.848 -- Atividades a. cargo da Escola de "Far-

mácia e Odontologia de Alfenas

3.2.7.2 01 07 -

Entidades F'ederaís
Pessoal . . ...••........................
Contribuições de Previdência Social ....

112.300
13.8OU

1519. OM40212.841:: -- Atividaã.es a Cargo da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá
3.:':'.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .. . ............•••.....•........
06 - Salário-Farollla . .
.

76.600
4.000'

1519.0M40212.G50 -

Atividades a
de

Cargo da. Escola Paulista

J.\:Il::d~cina

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
,
.
06 - Salário-Família • .
.
0'1 - ' Contribuições de Prevídêncía Social ..•.

1.424.800
112.000
161.400

1519.G8440212.851 .,--Atividades D, Cargo da Escola Superior

de Agricultura de Lavras
3.2.7.2. 06 -

Entidades Pederaís
Salàrio-Famílfa . • ..••..•.....•...••...

7.400

Atividades a Cargo da Escola Superior
de Agricultura de Mossor6
3.2.7.2 - Entidades Federais
Dl -- Pessoal . . ................•............

76.000

1319.08440212.852 -

J519 ..B8440212.853 -

Atividades a Cargo da Faculdade
de
Ciências Agráaras do Pará
3.2 '1.2 - F...ntidades Federais
01 - Pessotl.'. ... ..................•.......•
06 - Salárlo-Famllia . • ••.•.••••...•....••..
07 - Oontríbuíçôes de Prev'dêncía Social ....

1519.0a440212.654 -- Atividades a cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo MIneiro
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
01 - Pessoal . .... . ..••.....................
07 - Contribuições de Previdência Socíal ....
1519.08440212.R55 - Atrvídades ti. Cargo da Faculdade de odontologia de Diamantina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ......••••..•...•......•.•...
013· - Salário-Família • • •...........•.......•
]519.0844-0212.356 - AHvldad<'.s a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara
3.2.7.~ -~ Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . . ...•.••..... -•.................
06 ;.-. êalárío-Família . •
.
07 - Oontrtbuíçôes de Prevtõêncía Soelal
.
1519.Q8440212.857 - AtivJdades a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas
3,2.'1.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 .- Pessoal . .
.

07

_o.

1519.08440212.858 3.2.7.6 01 -

07 -

479.100
27.100
52.600

48.8fJO

59.:500·

104.90\>
3.6UO.

1.433.~00

3.800
266.300

.

1.424.700254,90U.

At'v'dades i:t Cargo da Fundação Universidade de nresnta
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
oonmbuíções de Previdência Social ••.•

4.641.100
949.000,

contributções de Previdência Social
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Cr$ 1,00
1519.08440212.859 -

Atividades a Cargo da Fundação trníversrdade do Maranhão

3.2.7.5
01
06
07

-...,.
-

Fundações Instítumaa pelo Poder Público
Pessoal . . .......•...............•.•....
Saíárto-Famíha . . .•.... ,..............•.
Contribuições de Previdência Social •...

Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS
3.2.7 .5 - Fundações Instrtuídas pelo Poder Público
01 _. Pessoal . .
.
.
07 - Contribuições co Previdência social

1.381.100
7.20U
222.100

1519.C8440212.860 -

1519.08440212.8$1 -

a.a. 7 . 5 01 tl7 1519.Cl344ú212.862 -

A',ivi"anes a Cerco da Fundação Universidade de Uberlândía
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . .....................•........
Contríbuíções Q€, Previdência Social . '...
Adv'dades .a Cargo da Fundação

389.40U
66.900

180.100

30.400

Univer-

sidade Federal do Acre
3.2.7.5 -- Fundações Instituidas pelo Poder Púbnco
01 .o:- Pessoal . • .•...••..•.........•....'.....•
07 - Contribuições de Previdência SOCi~1 .. ..

356.700
42.5UU

1519.08440212.863 ::-- Atividades a Cargo da Fundação trníversídade Federal de Mato Grosso
3. '~. 7 . 5 - FUndações Insütuídas pelo Poder Público
06 - Salárfo-Familia • . •...•••.......•....•..

6.00U

Atividades a Cargo da Fundação trníversídade Federal de Ouro Preto
Fundações Instrtuidas pelo Poder Público
Pessoal.
. ........•...••.......••.•...
Contribuições de Previdência Socíal •.••

559.20U
116.000

Atividades a 'Cargo da Fundação Universidade Federe1· de Pelotas
3.2.7.5 - Fundaçc es Instituídas pelo Poder Público
01 _. Pessoal . .. .
,
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contrlbuíções 'de Previdência Social .•. ':

364.0UO
3.500
70.900

1519.08440212.864 3.2. 7. c 01 07 1519.08440212, P65 -

151.9.084402J2.866 -

Atividades a Cargo da Fundação Uníversadade Federal, do Piauí

3.:i.. 7 . 5
01
07
1519.08440212.867

- Fundações mstrtuídas pelo Poder Público
- Pessoal . . ..............................•
- Contribuições de Previdência Social ••••
-

3.2.7,5 01 07 1511::.08440212.868 -

674.9UO
160.200

Atividades a Cargo da Fundação Uníver-

eídade Federal de São Carlos
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal. .
,
.
Contribuições de Previdência Social

.

953.80&

117.3UU

Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe
Fundações Jnstrtuídas pelo Poder Público

3.2.7. S 01 ..- - Pessoal . .
,
.
1519.08440212.869 - Atividades a Cargo da Fundação Ulliversídade Federal de Viçosa
3.2.7.5 -Fundações .Instítuidaa pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
'
'
.
07 --, Contribuições de Previdência Social
.

97 ..1011

3.703.7UO
185.lUU
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Cr$ 1,00.
1519.08440212.870 -

Atividades

8

Oargo da Universidade Fe-

deral de Alagoas
Entidades Federais

3. ~. 7 . 2 -

06 -- Salário-Família • .

.

07 ----' Contribuições de Previdência Social

.

l519, C8440212.872 -

25.300
47.50a

Atividades a cargo da Universidade Fe-

deral do Ceara
3.2.7.2 -

Entidades Federais

uI -

Pessoal . .

.
.

2.196.000
142. /00
54.200

Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo
3.2.~'.2 Entidades Federais
01 _. Pessoal. .
'.' •.....................
06 - Satárío-Pamília . .
.

516.900
6.600

06 07 -

Salárto-Familía . .
Contríbuiçôes de Prevídênêlà Social

.

1519.08440212.873 -

t~19.08440212.874

-

Atividades a Cargo da Universidade Fe-

deral de Goiás
Entidades Pederaís

3.2.7.2 -

01 -'-- -Pessoal.

.
06 __ Salário-Família
o

1519.08440212 875 -- Atividades

.

.
. ..•..................

1.637.3UO
102.~(l{)

a. Cargo da Universidade Fe-

Fluminense
Entidades Pederaís

der~l

3.2.7.2 -

.

1.400

Atividades a cargo da Universidade Federal de Juiz dê Fora
3.~.7.2 ~ Entidaôes Federais
01 - ' PeSSOal . " ....•........................
06 _-. Salárlo-Famílía . . •... '
.

583 800
70.900

06 -

Ealário-Família.

.

.

1519.08440212.876 -

15]9. ú8440212. 877 -

Atividades a Cargo da universidade Federal de Minas Gerais
3 2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoa:. . ...........•..................
06 - Sa'ario-FamEia. .
.'
,.;.
07 - Contrlbuíçoes de Previdência Social ....

1519.08440212.878 -, Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará
3,2.7.2 - Entidades' Federais
01' -- PeSSOal . .
.
06 - Salário-Família • •
"
.
Atívídades a cargo da Universidade Federal ela. Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
Oi - Pessoal . . ........•......................•
Oó - Salárto- Famílía • • •.....•.....••... " .•
(17 - Contrfbtnções de Previdência Social
1519.08440212.880 - Atividades a cargo da Universidade Federal do Paraná
3 .2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . ' .........•....................
Oô - Salário-Família . .
'.'
07 - cont.nbu.ções de Prevtrêêncía Social " ','

5.08U.50~

25.800
181 200

107.300
307.200

1519.03440212.879 -

2.245.0UIJ

110.500
286.500

l.087.900

lBO.OOO
243.400
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1519.08440212'.881 -

3.2.7.2 -

Attv'dadés a Ca,T'P'o da Universidade Federal de Pernambuco
Entidades Federaís

01 - Pessoal . .
.
06 ~- Saíárto-Famílía . . ••................•.•
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.08440212.882 - Atividades a Cargo da Universidade F~...
deral do Rio Grande do Norte
3.2.7'-2 - Entidades Federais
01 - Pessoal. . .......•......................
06 - Salário-Família . .
" .
07 - ContribUições de Previdência Social
.
HiI9.08440212.88~

-

3.2.7 . ~ 01 06 -

07 1519.08440212.884 -

3.2;7.2 01 06 1519.08440212.385
.
3.2.7.2
07
1519.lJS440212.'886

-

3.2.7, ~
01
06
1519.08440212.887

--

3 2.7.2 -

07 1519.08440212.888 -

3.2.

J. : -

T

91 06 07 -

Atividades a Cargo da Universidade
deral do Rio Grande do Sul
Entidades Federais

ces

1,00

10.582.800
324.30U
662.200

2.159.800
28.5lrU

44.900

Fe~

Pessoal. , ........•...... ,
.
Salário- FamHin • .
,.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal
.
Salário-Familia • .
,
"
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Socíal ...•
Atividadt.."S a Cargo da Universidade Federal de 'Santa Maria
Entidades Federais
Pessoal
.
Salário-Família :.,
.
Atividades a Cargo da Universidade Federa, Rural d~Pernambuco
EntidarlEsFédera1s
Contribuições d" Previdência Social ....
Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural de. Rio de Janeiro
Entidades Federais
Pessoal . .. .
.
Sa.árfo-Famílía . • •....................
Oontríbuíçôes de Previdência Social ....

Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
3. ~. 7 . 2 - Entidades Federais
01 - l~essoal
.
06 - Salário- Familia . .
.
.
0'1 - Contribuições de Previdência Social
i519. 08442052.848 - Atividades a Cargo da Escola de Farmáetc e Odontología de Alfenas
3.2.7.2 - Entidades Pederaís

5.8U5.50:]
110.500
:~3. 9UO

15.489.600
252.800

530.000

588.900
1.800

28.500

1.945.500
115.000
103.000

\519.08440242.883 -

01 06 07 -

Pessoal . . ...........•..................
Salário-Família . .
,
.
Contribuições de Prevídêncía Social
.

371.500
500
107.700

198.900
4.400
81.300

250
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1519.08442052.8-1:9 -

Atividades a Cargo da Escola Federal de
Engenharia c( Itajubá
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
....•......................
06 -- Salário-Família';
.
07 - Contribuições de- Previdência Social
.

i519.03442052 &50 3.2.7.2 01 07 ~

Atividades B. Cargo da Escola Paulista de
Medicina
.
Entidades Federais
Pessoal . .
, ..•
Contribuições de Prevídencíe. Social ... _

Atividades a Cargo da Escola Superior de
Ab'':'lCultJ.l'a de Lavras
.
3.2.1.2 - .Entídades Federais
01 _. Pessoal . . ...•...........•.............
07 - Contribuições de.' previdência sociat . ......

crs

1,00

l.361.600
2.000
2D.300

1. 012.000
~4b.õOO

1519.lJ8442052.851 -

Atívídades a Cargo da Escola Supertorxíe
Agricultura de Mossorõ
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
~, •.,.. ,
,.......•,.
07 -- Contribuições de Previdência Social
1519.08442052.853 - Atividades a Cargo da FacUldade de
Ciências Agrárias do Pará
3.2.7.2 -,Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
1519.1..8442052.854 - Atividades e 'Cargo da Faculdadede Me..
dícína do Triângulo Mineiro
3.2.7.2 --,. Entidades Federais
01 - Pessoal . .
'.' " '.'
.
Oô - aa.ãrio-Família . . ••...................
07 - Contribuições de Previdência Social
1519.-08442052.855 - Atividades a Cargo da Faculdade .de
Odontologia de Diamantina
3.2.7.2 - Entidades Federais
.
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família . .
.
J7 - Contríbuíções de ,Previdência Social .. " .

788.400
:;98.600

1519.08442052.852. -

Atividades a Cargo da Federação
das
Escolas Federais 'Isoladas do Estado da
Guanabara
3.2.7.5 - Fundações Instítutdas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
:
.
U6 - Salário-Família . .
'.'
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.

.30a.2(;II

105.500

174.200

427000
22.900
26.~UO

ur.aou
2.700
14.600

1519.08442052.856 -

1.)19.08442052.857 -

3. z, 7 . 5 01 06 ()7 -

1519.08442052.858 3.2.7.5 01 -.
0'( -

Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas
Funde ções Jnstatuídaa pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Salário-Família . . •...••...............•
Contribuições de Previdência Social ....
Atividades a Cargo da Fundação trmve.rauaoe de Brasil a
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . ..,
"
~
.
Contribuições de Previdência Social .•..

905.200
4.900
249.400

J .730.400
800

520.000

4. '!O6.100
1. 224. SOU
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'1519.()8442052.~59 --

3.2.7.5 01 Oô -

07 -

iJ..~19.08442052.a60 -

3.2.7.5
01
07
1519.08442052.861

-

-

3.2.7.5 01-~519

07 08442052.862 -

3.2.7.5 01 07 15Hl.C8442052 .365 -

3.2.7. s
01
06
07

-

1519.08442052.864 -

3.2;.7.5 01 07 -

Atividades a Cargo da Fundação .Universídade (10 Maranhão
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Salárío-Famílía . . ...••••..............
contnbuícces de Prevídência Social .. :.
Atividades a Cargo da Fundação Uníversídace do Rio Grande - RS
Fundações Instituidas pelo Poder Público
Pessoal . .
'
'.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a. Cargo da Fundação -Unrverst tade de Uuerlândia
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Contribuições de Previdência Social .....
Atividaaes a Cargo da Fundação Universidade Federal d<. Acre
Fundações Instituídas pelo Poder Público .
Pessoal
contribuições àe Previdência SOcial . o ••
o·,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o.•

crs 1,00
1.476.700
900
769.400

462.400
53.700

15ll.400
138.300

289.600
26.5ll0

Atividades a Cargo da Fundação trníversidade Federal de Mato Grosso
Fundaçõesi Instituídas pelo Poder Publico
Pessoal . . ........•
Salário-Familia . .
,
.
Contribuições de Previdência Social
.

3.624.600
900
334.400

Atividades a. Oargo da Fundação Universidade l?ederal de Ouro Preto
Fundações Instrtuídas pelo Poder Público
Pessoal .......•.••...... : .
Contrlbuíçêes de Previdência SOCial •...

610.900
268.300

o ••••••••••••••••• o o •

Atividades e Cargo da Fundação Univetsldace Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Instatuídas pelo Poder Publico
01 - Pessoal . .. .
.

1519.08442052.865 -

06 -

07 -

Saíárfo-Família • .
contnbuíções de Previdência Social

.
.

1.397.700
17.500
506.400

1519.08442052.866 - .Atívídades a cargo da Fundação trmcer.
síctade Federal do Piauí
3.:'..7.5 - Fundações mscrtutcea pele Poder Público
01 - Pessoal . .
;
.
06- Salário-Família . •
.
07 -- Oontrfbuíções de Previdência Social .•..

1.~65.100

3.000
340,000

Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos
3.2.7.5 - Fundações Instrtuídas pelo Poder Publico
01 - Pes::'ü,ll
.. '
.
O"l - contríburcões de Previdência Social
.

214.400
309.600

Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe
3.2.'1.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Publico
01 , - Pessoal
.
07. - Contribuições de Previdência Social
.

1.810.300
708.300

1519.08442052 867 -

1519.08442052.868 -
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crs
1519.1I8442052.P.69 3.2 7.5 01 06 -

Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
Fundações Instituídas pelo Poder Público

t-sss.. .(\.1

•

• •••••••••••••••••••••••••••••

Salário-FamUia .

.

.

Atividades a Cargo da trnwcratcane Federar de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal.
.
'"
.
06 - satãrto-Família . .
'
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.08442052 871 - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades' Federais

1.00

1.258.300
300

1519.08442052.8'10 -

01 -

Pessoal . •
'.
Halárió-Família' . .
'
;
.
07 - Contribuições de Previdência SOcial ..•:.
1519.08442052.872 - Attvídadea a Cargo da Universidade Fe
dera. do Ceará
.
3.2.7.2
Bntídades Federais
01- Pessoal
,
'.

oe -

2.592.000
55.500
23.400

24.581. 700
372.000
802.000

N

-c-

OI) -

balárto-Famtlla . ..!

,

.

3.534.500
39.000
1.558.000

Contribuições de Previdência Social
.
Ath·idades a Cargo da universidade Federal do Espiritc santo
3.:3.7.2 - Entidades Fed.erais.. .
01 - Pesaoaâ '. .. . .......•... "
'
.

2.339.500

r.·6 _. Salárto-Pamílla . '
;.
07 - Contribuições de Previdência Social ..••

1.201.000

07 1:119.08442052.8"13 -

Atividades a Cargo da Uníversidade Federal de Goiás
3.2.7.2 -. Entidades F,ederais
01 -- Pessoal. .
".
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contrfbutcões de Previdência Social
.
1519.08442052.875 - Atlvídades a Cargo da Uníverstdade Federal Fluminense
3.2.7.2 .-;.. Entidades Federais
01 - Pessoal . . ........••....................
06 -- Salário-Famílía . .
.
07- Contribuições de Previdência Social
.
1519.08442052.876 - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora
3.2.7.2 - EntIdades Federais
O:;. - Pessoal . .
',','
07 - Contribuições de Previdência SOCial
.
1519.C8442052 87. - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Mínaa Gerais
3.2.7.2 - Entidades b'ederads
Ot - Pessoal
.
C6 - Salário-Família . •
..
07 - Contríbuíçôes de Previdência Social
1519.08442052 878 - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará
3.2.7 . .2, - Entidades Federais
01 - ,Pessoal.
.;, ............••...........',
07 - Contribuições de Previdência Social .; ..

23.900

1519.08442052.874 -

5.622.600
6100
2.125.200

17.528.500
40.9liO

2.044.600

2.016.200
429.8UU

7.950.700
81.4UU
1.945.100

5. 66U. 500
2.441.õO

'J
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o-s 1,00

151e. 08442052.879 -

Atividades a Cargo .da universidade Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal.
.
.
06
Balârfc-Famíüa .' ...•.................•
07 - Contríbuíçôev "de Previdência Social ....
-c

151.9.ú8442052.880 3 2.7.2
01
06
07

Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná
Entidades Federais

2.99B.UOO
HL~OU

429.tjUO

_.- Pessoal . .
~ .'
.
- Balárío- Família . .
.
- Contribuições dp Previdência Social ..•.

3.152.400
105.0UO
1. 055. 5UU

1519_08442052,881 - Atividades fi. cargo da Universidade Fe~
deral ae Pernambuco
3 2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .....•....•..•.....•........

5.223.600

06 - Salárío-Famílta . .
_ .
07 - Contríbuíções de Previdência Social

151!:i.08442052.SÜ2 ----:- Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do NOrte
3 ..2.7.2 - Entidades 2'ederais
01 -- Pessoal . _
'....•. ~
.
06 - Salário-FamUia . . ...• _
.
07 ....,.. Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Universidade Fedentl do Rio Grande do Sul
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .........•..................
07 '--Contribuições de Previdência Social ....
1519.(\8442052.,884 - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - E-ntidades Feoerais
01 - Pessoal . .
.

86.500
656.800

2 :>92.4UO
27.600
·'78. '}~u

lb19.o:a4'12052.883 -

4.871.900
1.483 .20U

3.126.200

1519.08442052.885 -

Atividades B- Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
00 - Satário-Pamüla .. . . .
, ..
07 - Contribuições de Previdência Social ....
07 - Contribuições de Previdência SOcial
1519.08442052.8S""{ - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
3'.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal. .
'
.
06 -SaláriQ-F";nnllia
' .
07 - Contrtbtncôes de Previdência Social
.
1519.08442052.887 - Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Pcderats
01 - Pessoal
. .
.
06 -- Salário Familió.. .
;
.
07 - Contribuições de Previdência SOcial
.
1519.08442052.888 - Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural do R'o de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06- Balárío-Família . .
.
.
07 - .Ccntrfbuíções de Previdência SOcial

4.728.400
13.700
491.300

7.252.700
113 &00
014.000

3.652.100
145.000
385.200

643.500
17.00r}
148.000
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15'19.08442062.851 -

Atividades a Cargo da .nacote. Superior de
Agricultura de Lavras
Entiàades Federais

3.2.7.2 01 - Pessoal . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social .. _..
1519.08442062.858 -

3.2.7.5
01
07
1519.08442062.884
.
3.2.7.2
01
1519.08442072.863
..
3.2.7.5
01
07
1519.08442072.871

-

c-s

1,00

15.800

5.3OD

Atividades a Cargo da Fundação Univer-

sidade de Brasília

Fundaçõe-s Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . . . .....•'
Contribuições de Previdência Social ....
Atíviôades a Cargo da Univefsidade Fédera! do Rio de Janeiro
'.
Entidades Federais
0'0

.; • • • • • •

;

•

Pessoal . . .................•...........

359.400
91.100

2.507.100

Atividades a Cargo da' Fundação',Univer~
sídade Federó.} de Sergipe

-

Fundações Instituídas pelo Poder Público

-

Pessoal . .
Contribuições de Previdência Social

.
',

Atívídades a Cargo da Universidade Fedem! da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárto-Famíl.a ._
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social

53.000

9.4OQ

-

e.aoo

1.500

1519.08442072.879 3.2.7.2
01
06
07

Atividades a Cargo da .Uníversídade Federal da Paraíba
- Entidades Federais
-- Pessoal . . .
'
:
,. .
-:- Sntárto-Parrulía
_
_.. ~:
,.,..
' - Contribuições de Previdência -Social
.

Atividades a Cargo da' Universidade Federal do Rio de Janedrc
3.2.7.2 - Entidad-es Federais
01 - Pessoal
.
_
.
1519.08442232 868 - Atividades a Cargo da Fundação Universidad-e FEderal de Sergipe
3.2.7.5 - P'mdações Iretituídas pelo Poõer Público
01 - Pessoal .:
.
.
07 - Ccntribuiçoea de -Previdência Social'

268.400
10.500

30.800

1519.08442072.884 -

1519.08442232.879 3.2.7.2 01 07 1519.08442342.879 3.2. 7.2 01 06 -

07 1519.08444272.837

Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdênctcía Social ..
Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Salário-Família . .
.
Contribuições de Previdência Social

547.100

153.400
14.000

19.600

4.800

205.500
9 100
32.000

~

Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural d'?' Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
.
06 - Baláríc-Familia... . '"

11. 000

4.9JO
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crs

1,00

~

Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.08444322.886 - Atividades a cargo da Universidade Fe-'
deral de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Sociat ".
1519.15814882.850 - Atividades a Cargo da Escola Paulísta
de Medicina
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
1519.08444322. 871

1519.15814882.856 3.2.7.5'04 -

06 1519.15814882.859 -

3.2.7.5 04 -

Atividades a Cargo da Federação das
Escolas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Inativos . .
.
Salário-Família • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Atividades a Cargo da Fundação trníverversidade do Maranhão
Fundacôes Jnstttuídas pelo Poõer Público
Inativos . .
o •• ',' ••••••• o
0

••

Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Duro Preto ..
3.2.7.5 --'- Fundações Instituídas pelo Poder Públlcc
04 -:.. Inativos . .
.
06 - Salário-Familia . .
o •••••••
:1519 15814882.865 - Aclvidades o. cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Instituídas. pelo Poder Público
04 - Inativos . . ....
96 - salário-Família . .
.
1519.15814882.868 - Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
04 - Inativos . .
.
J519.15814882.870 - Atividades a Cargo da Universidade Fe.
deral de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
;
.
06 - Salário-Família . .
.
1519.15814882.871 - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
06 - Salário-Família . .
..
1519 .1581438~ .872 - Ati .ídaôes a. Cargo da Universidade' Federal do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federaís
04 - Inativos. .
.
06 - Salário-Família
.

125.2GO
57.leO

222.100
14. tuo
17.800

271.>00

122.800
700

'77.>00

1519.15814882.864 -

"0 • • • • • • • • • • • • • ;

••••••••

69.800
~.7CO

48.000
2.500

133.000
7.lJ{)0

184:.000

29.300

sae.soo

19.400
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1519.15814882.873 3.2.7.2 -

04 06 1519.15814882.874 -

Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo
Entidades Federais

Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal de Goiás,
Entidades Federais
Inativos . .
.

3.2.7.2 04 06 - Salário-Familia .................•.....
1519.15814882.876 - Atsvídades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
.
06 - Balârío-Família . .
:
.
Atlviôades a Cargo da Universidade Federal de 'Minas' Gerais
3.2.'7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . .
'
.
06 - Salário-Família . .
.

ors

1.00

77 .800
2.000

94. !OO'
2. '.00·

75.000
l.bO(}·

1519.15&!4882.877 -

.151~ .. 15814882.878

-

3.2.7.2
. 04
06
151"9-.15814882.879

-

:::.2.7.2
04
06
. 1519.15814882.880

-

3.2.7.2
04
05
06

-

.

1519.15.814882.882 3.2.7.2 04 06 1519,15814882.883 3.2.7.2 04 06 1519.15814882.884 3.2.7.2 04 06 .,..-1519.15814882.885 3.2.7.2 04 06 -

Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salárlo-Famllia . .
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba
Entidades r-eoerats
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Atividades a Cargo da Uníversídade Federal do Paraná
Entidades Federais
Inativos . . ..................••.......
Pensionistas . .
.
Salário-Família . .
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salário-Família . . .._
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salário-Família . .
"
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina
Entidades Federais
Inativos . .
','
.
Saláríc-Famílla . . .
, .

618.Ili)O·
10.~00

174 7CG
5.000'

15B.930·
11.900·

22~.01Jí\·

17 000
13.000'

100.000
4.800'

665.030'
134.800'

1. 632.000
114.800'

120.600
7.800'

ATOS

1519.15814882.886 3.2.7.2 04 06 1519.15814882.888 3.2.7.2 04 06 -

no PODER
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E~CUTIVO

o-s

Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salário-Família . .
.

1,00

78.000
5.900

Atividades a Cargo da. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Inativos . . ......................•....
Salário-Família . .
.

216.200
18.000

TOTAL.

253.449.~OO

Art. 29 Os recursos necesaáríos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
c-s 1,00
15.00 -

MINISTl!:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15..19 -

Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas

Atividade - .519.08440212 851
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . .... .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .... .
07 - Contribuições de Previdência Social .. ,

310. 6ÜO
102.700

Atividade - 1519.0844'0212.852
3.2.7.2 -.,... Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social ..•

90.200

Atividade - 15J9.08440212.863
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
'01 - Pessoal .
07 - Contribuições de Previdência Social •..

1.586.800
24.400

. Atividade 3.2.7.5 06 Atividade
3.2.7.2
01
06
07

-

1519.08440212.864
.
Fundações Instituídas .pelo Poder ·Público
Salário-Família. .
1519.08440212.871
Entidades Federais
Pessoal . .
Salário-Família . .
Contribuições de previdência Social

8.000

.
.
.

. 4.183AC~
797.900
260.<00

Atividade - 1519.08440212.874
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social ...

143.800

Atividade ::-- 15..1.9.08440212.875
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . •... '
07 - Contribuições de Previdência Social

.
.

7.260 60~
2.478.300

3.2.7.2 07 -

1519.08440212.876
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social ....

250.400

Atividade 3.2.7.2 07 -

1519.08440212.878
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social ...

205.000

Atdvírêaue -
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crs

Atividade -- 1519.08440212.884

,1,00

3.2.7.2 07 -

Entidades Federais
Contribuições de Previdência SOcial ...

1.476.400

Atividade -3.2.7.2 01 -06 --

1519.08440212.885
Entidades Federais
Pessoal . . ............•............•.•
Salário-Família . .
.

225.000
50.0a!

Atividade 07 -

1519.08440212.886
Contribuições de Previdência Social ...

95.0GO

Atividade - 1619.08440212.886
3.2.7.2 -- Entidades Federais
01 - Pessoal . .
Atividade
3.2.7.2
01
07

--

0.0

•••••••

1519.08440222.883
Entidades Federais
Pessoal . .
Contribuições de Previdência Social"

.
.

Atividade - 1519.08440502.889
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
..
07 - COntribuições de Previdência SOcial .,.
Atívídede - 1519.08-000212.887
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência SOcial .,.
Atividade - 1519.08442052.851
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Famílta . .
.

1.211.200

1.270.000
30S.0CO

12S.00e
29.90[,

267.30,

11.000

Atividade - 1519.08442052.853
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família . .
.
07 - COntribuições de Previdência SOcial .•.

43.300
19.500

Atividade - 1519.08442052.864
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
06 - Salárío-Pamílía
.

25.200

Atividade - 15:í.9.08442052.8t39
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
07 - Contribuições de Previdência SOcial .,.

174.500

Atividade
3.2.7.2
06 Atividade
3.2.7.2

- 1519.08442052.87e
- Entidades Federais
Salário-Família . . .......•....•....•.•....
- 1519.08442052.883
- Entidades Federais
06 - Salário-Família . . .............•......
Atividade - 1519.08442052.884
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Balârío-Famílía . •
.
.
07 - Contribuições de Prevldêncía Social
Atividade 3.2.7.2 08 -

Atividade
3.2.7.5
01
O~( -

-

1519.08442062.851
Entidades Federais
Salário-Família . .

241.000

82.900

560.800
1.620.3UO

..

3.100

1519.M442062.885
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Oontrtbuíções de Previdência SocIal
.

26.100
7.500
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crs

,1,00

Atívídade
3.2.7.2
06
07

-

1519.08442062.884
Entidades Federais
Salário-Fanúlia . .
Contribuições de Previdência Social

.
.

282.400
808.800

Atividade
3.2.7.5
01
07
Atlvtdade
3.2.7.2
01

-

1519.08442072.869
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . .......................•.....
Contribuições de Previdência Social ...

525.000
94.090

c-.

-

1519.08442072.871
Entidades Federais
Pessoal . .

.

3.253.500

Atividade - 1519.08442072.884
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 -- Salário-Fanúlia . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social .. ,

93.700
270.600

Atividade -3.2.7.5 -01 07 -

492.000
107.000

Atividade
3.2.7.5
01
07

1519.08442232.869
Fundações Instituídas pelo Poder Públlco
Pessoal . • ...•...•....••..••.•......••.
Contribuições de Previdência Social ..•

-- 1519.08442382.869
-- Fundações Instituídas pelo Poder Públlco
- Pessoal . . .................•.••....•••
- COntribuições de Previdência Social ...

Atividade -3.2.7.5 01 07 -

141.~OO

32.000

1519.08444272.869
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal • .
.
Contribuições de Previdência Social .•.

336 000
68.0CO

Atividade -- 1519.08444322.871
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal • . •...........•.......••••....

982.300

Atividade
3.2.7.5
01
07

1519.08474282.869
Fundações Instituidas pelo Poder Público
Pessoal • • ..•.....••...................
Oontrtbuíçôes de Previdência Social '"

290,000
63.000

Atividade -- 1519.15814882.849
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos • . •..............•.........••

36.100

-

Atividade 3.2.7.2 04 -

39.00 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

1519.15814882.853
Entidades Federais

Inativos . .

.

3.00<>

RESERVA DE CONTINGllNCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL

..

220.000.~00

.

253.449.%0

Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancera-

mentes constantes no presente Decreto .o Anexo TIl da Lei Orçamentária,
em curso sofrerá as seguintes alterações:

a - Suplementação
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crs 1,00

45.00 -

MINIS'TI:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Entidades Supervisionadas

45.32 -

Escola de Farmácia e Odontologia de
Alfenas
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Escola Federal de Engenharia de Itajubá
Administração do Ensino
.
Manu tençâo do Ensino
.
Escola Paulista de Medicina
Admln ístraçâo do Ensino
.
Manutenção' do 'Ensino .'
.
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
Escola Superior de Agricultura de La-

4532.08440212.018 4532.08442052.031 45.33 4533.08440212.018 4533.08442052.031 45.34 4534.0844:0212.018 4534.08442052.031 4534.15814882.015 45.35 -

4538.08440212.018 4538.08442052.031 ,
45.39 4539.08440212.018..:....
4539.08442052.031 45.40 4540.08440212.018 4540.08442052.031 ,4540.15814882.015 45.41 4541.08440212.018 4541.08442052.031 45.42 4542.08440212.018 4542.08442052.031 4542.08442062.031 45.43 4543.08440212.018 4543.08442052.031 4543.15814882. iJ1~ 45.44 4544.08440212.(j18 -:~544.08442U52.031 45.45 4545.08440212.269 -

80.600
1.582.ijOO
1. 718.200
1.257.600
271.500

vras

4535;08440212.018 - Admínístração do Ensino .......•......
4535.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
4535.08442062.031 - Manutenção do Ensino
.
45'.36 - Escola Superior de Agricultura de Mos4536.08440212.018 -;.,4536.08442052.031 45.37 4537.08440212.018 4537.08442052.031· 45.38 -

126.100
284.600

soró
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro
Admmistração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Faculdade de Odontologia de Diamantina
Administração' do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara
Admmístração do Ensino
.
Manutenção do EnSInO
.
Encargos com Inativos e Pensionistas •.
Fundação Universidade do Amazonas
Admmístraçâo do Ensino
.
Manutenção do Ensino .. "
.
Fundação Universidade de Brasilla
Admmistraçâo do Ensino ...••......•..•
Manutenção do Ensino .....•....... ",.'
Manutenção do Ensino .'
.
Fundação Universidade do Maranhão
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
;'
.
umca.uos "em Inativos e Pensíomstas .
Fundação universidade do Rio Grande
-

RS

Administração do Ensino ...........•.••
Manutenção do Ensino .. :
.

7.4'lO
1.087.000
21.600
'i8.0',):)
407.71JO
559.000
174.200
108.300
476.S00
10S.EOO
135.100
1. 723.400
1.159. ÓOf.\
123.500
1.679.600
2.251.2í:O
5.590.100
6.130.900
150.5\)0
1.610.400
2.247.00a
77.500
45G.300
516.1l'O

Fundação Universidade de Uberlândla

Admímstraçâc do Ensino da Faculdade
Federal de Engenharia
; .......•
4545.08442052.365 - Manutençâo do Ensino da Faculdade
Federal de Engenharia
.

210.500
288. '/00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Fundação Universidade Federal do Acre
Administração do Ensino
.
Manutenção. do Ensino
.
Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso
4547.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4547.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
45.48 - Fundação Universidade Federal de Ouro
Preto
4548.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4548.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
4548.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
45.49 - Fundação Universida-de Federal de Pelotas
4549.08431962.031 - Manutenção do Ensino
.
4549.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4549.08442052.031 :....- Manutenção do Ensino
.
4549.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
45.50 - Fundação
Universidade Federal
do
Piauí
4550.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4550.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
45.51 -~ Fundação trntvcrstuace Federal de São
Carlos
4551.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4551.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
45.52 - Fundação Universidade Federal de Sergipe
4552.08431992.284 - Administração e Manutenção de Colégios
de Aplicação
.
4552.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4552.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
4552.08442072.276 - Integração das Universidades nas Comunidades . .
.
4552.08442232.277 - Ensino e Prática Desportiva
.
4552.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
45.53 - Fundação Universidade Federal de Viçosa
4553.08431962.525 - Manutenção do Ensino Técnico Agropecuário . . ..........•...............•
4553.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4553.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
45.54 - Universidade Federal de Alagoas
4554.08440212.018 - Administração do Ensino
.
4554.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
4554.15814882.015 - Encargos com Inativos e P.ensionistas ..
45.55 - Universidade Federal da Bahia
4555.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
4555.08442072.276 - Integração das Universidades nas Comunidades .........................•.
4555.08444322.271 - Manutenção de Serviços Hospitalares
4555.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
45.56 - Universidade Federal do ceará
4556.08440212.018 - Administração do Ensino o • • • • • • • • • • • • •
4556.08442052.031 - Manutenção do Ensino o • • • • • • • • • • • • • • • •
4556.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas ..
45.57 - Universidade Federal do Espírito Santo
4557.08440212.018 - Administração do Ensino
;
4557.08442052.031 - Manutenção do Ensino ............•...
45.46
4546.08440212.018
4546.08442052.031
45.47

-

241
Cr$ 1,00
399.2UO
316. HlO
6 000
3.959 900

675.200
8ü9 200
76.500
43ü 000
4~8 -lGO
1. 921. SOO
50.ôtjO
835. JOG
1.508.100

1.071.100
524.000

13 500
97.100
2.518.6110
62.400
167 400
3 400

312.9JO
3.888. sen
1.258.600
72.800
2.671 000
J40.MJO

25.555.700

7.7Gll
1823011
213.800
2.392.900
5.131 :;00
376.100

523.500
3.56-1.400

242

ATOS DO PODER ExECUTIVO

4557.15814882.015
45.58
4558.08440212.018
4558.08442052.031
4558.15814882.015
45.59

-

4559.08440212.018
4559.08442052.031
45.60
4560.08440212.018
4560.08442052.031
4560.15814882.015

- Administração do Ensino
- Manutenção do Ensino
- Universidade Federal de Juiz de Fora
- Administração do Ensino
- Manutenção do Ensino
- Encargos com Inativos e Pensionistas

45.61 4561.08440212.018
4561.08442052.031
4561.15814882.015
45.62
4552.08421882.031
4562.08431972.031
4562.08440212.018
4562.08442052.031
4562.15814882.015
45.63

-

4563.08430212.018 4563.084319.52.031 4563.08440212.018 4563.08442052.031 4563.08442072.232 4563.08442232.277 4563.08442342.093 4563.15814882. a15
45.64
4564.08440212.018
4564.08442052.031
4564.15814882.0]5
45.63
4565.08440212.018
4565.08442052.031
45.66

-

4566.08440212.018
4566.08442052.031
4566.15814882.015
45.67

-

Encargos com Inativos e Pensionistas ••
universidade Federal de Goiás
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensio.nistas ..
Universidade Federal Fluminense

Cr$ 1,00
79.800
1. 739.600
7.753.000
96 2\1~)

.
.

:; .4r;O
19.614.000

.
.
'.

654. "00
2.446 OWI

Universidade Federal de Minas Gerais
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
Universidade. Federal do Pará
Manutenção do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
Universidade Federal da Paraíba
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Desenvolvimento Comunitário
.
Ensino e Prá tica Desportiva
.
Incentivos às Atividades Extras-Escolares
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
Universidade Federal do Paraná
Admlntstração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
Universidade Federal de Pernambuco
Administração do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
Administração do Ensino
.
Manutenção ac Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensionistas .
Universidade Federal do Rio Grande do

713.500
5.287 500
9.977.2I)i}
ô29.t;0.0

1:33.300
530.700
414. 5~)O
8.102100
179.'7L10

117 600
351..9UO
2.642.%0
3.44!'j.%O
309.7(,0
24.400
245.ÔCO
170300
4.511.300
4.312.90U
253.000
11.569.300
5.966.geo

2.233.200
3.398 20U
104.~O(j

Sul

Implementação do Sistema de Planejamento
.
4567.08440212.013 - Admín.stração do Ensino
.
4567.08440242.019 - Manutenção de Centro de Processamento
de Dados e Informações
.
4567.08442052.031 - Manutenção do Ensino
.
4567.15814882.015 -- Encargos com Inativos e Pensíonístas ..
45.68 - Unívcrs'dade Federal do Rio de Janeiro
~5p8.08440212.018 Administração do Ensino
.
4568.08442052.031'- Manuvcnção do Ens~no
.
4567.08440211.090 -

111.8UO
5.949.900
479.700
6.355.1110
799.800
i5.752.400
3. 12l:i ..zun
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Cr$ 1,00
4568.08442062.031 - Manutenção do Ensino .............•...
4568.08442072.276 -- Integração das Universidades nas Comu-

nidades

.

4568.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas.
45.69 - Universidade Federal de santa Catarina
4569.08431962.287 - Admmístração e Manutenção de Colégios

Agrícolas
4569 08431992. ~,84 -

.

Administração e Manutenção c..1e Colégios

de Aplicação

.

4569.08440212.018
4569.08442052.031
4569.15814882.015
4.5.7C
4570.08431962.031
4570.08431972.031
4570.08440212.018
4570.08442052.031
4570.08444322.271
4570.15814882.015
45.71

- Administração do Ensino
.
- Manutenção QC Ensino
.
- Encargos ('on~ Inativos e Pensionistas ..
- Universidade Federal de Santa Maria
- Manutenção do Ensino
,
- Manutenção do Ensino
.
- Admmistracâo do Ensino
.
- Manutenção do Ensino
.
- Manutenção de serviços Hospitalar-es ..
- Encargos com Inativos e Pensionistas ..
- Uníversídade Federal Rural de Pernam-

4571.08421882.031
4571.08431962.031
4571.08440212.018
4571.08442052.031
4571.08444272.275

-...:
-

45.72 45'72.08431962.2854572.08440212.018 4572.08442052.031 4572'.15814882.015 45.00 45.33 -

Atividade 45.35 -

buco
Manutenção de Ensino
_..
Manutenção de Ensino
.
Administração do Ensino
.
Manutenção co Ensino
.
Manutenção de Restaurantes para Educandos . .
.
Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro
Administração e Manutenção de Colé.
gios 'rêomcos
Adrnínistraçâo do Ensino
.
Manutenção do Ensino
.
Encargos com Inativos e Pensionistas ..
b - Cancelamento

2.507.100
547.100
1. 746.800
258.601l
205 300
530.000
5.233.400
128.400
406.100
118.200
590700
7.980 ono
254.000
84.400
4.000
42.400
28,500
4.182.300
15.900

112 000
2.164.500
808.500
234.200

MINISTJ':RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas

Escola Federa. de Engenharia de Itajubá

·1533.15814B82.015

.

Escola Superior de Agricultura de Lavras

Atividade - 4535.084402J2.018
.
Atividade - 4535.08442052 031 . .
.
Atividade - 4535.084420-62.031
.
4536 - Escola Superior de Agricultura de Mossoró
Atividade - 4536.08440212 018 . .
..
45.37 - Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
Atividade -- 4537.0S442CS2.031
.

36.100
413.300
11. 000
3.100
90.20u
59.800
3.000

Atividade 45.47 -

4537.15314882.015
.
Fundação Umversídada Federal de Mato

Atividade 45.48 -

4547.08440212.018 . .

.

1.611.200

4548. U8440212. 018 . .

.

8.000

Atividade -

Grosso

Fundação universidade Federal 'de Ouro
Preto
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crs 1.00
Atividade - 4548.08442052 031
.
45.49 - Fundação Uníversídade Federal de Pelotas
Ativídede - 4549.08442062.031 . .
.
45.53 - Fundação Universidade Federal de Viçosa
Atividade Atividade -

4553.08440502.268 .................••••
4553.08442052.031
.

Atividade - 4553.084420/2.031.
Atividade - 4553. 0f;442232. 277.
Atividade.- 4553.08442382.278.

.
.
.

.
.

25.200
33.600
155.000
174.500
619.000
599.0110

.

173.000

Atividade -

4553.08444272.275

.

402. "DO

Atividade 45.55 -

4553.03474282.279 . .
Universidade Federal da Bahia

.

353.000

Atividade -

4555.0844021;;.018

..

5.241.900

Atividade -

4555.084421]72.276 .••••••.•••.•..•••..•

3.253.600

Atividade 45.58 -

4555.03444322,271 . .
Universidade Federal de GOiás

Atividade 45.59 -

45.~8.

Atividade 45.60 -

.

982.300

..

143.800

4559.08440212 018 . .
.
Umveraldade Federal de Juiz de Fora

9.738.900

08440212 .018 . .
Universidade Federal Fluminense

Atividade - 4560.08440212.018 . .
45.62 - Universidade. Federal do Pará
Atividade -

4562.08440212.018 . .

.
.

250.400
205.000

241.000
Atividade - 4562.08442052 031
.
45.67 - Universidade Federal -do Rio Grande do
Sul
Atividade - 4567.08440222 _102 . .
.
1.578.000
Atividade - 4567.08442052.031
.
82.900
45.68 - Unlversidade Federal do Rio de Janeiro
Atividade - ~568. 03440'212..018
.
1.476 400
Atividade - 4563. (18442052.031
.
2.181. 100
1. 091. 200
Atividade - 4568.08442062.031
.
364.300
Atividade - 4568.08442072.276
.
45.69 - Universtdade Federal de Santa Catarina
Atividade - 456!3o 08440212 018 . .
.
275.000
45.70 - Universidade Federal de Santa Maria
Atividade - 4570.08440212.018
'"
95.000
4':5. 71 - Universidade Federal Rural de Pernam~
buco
Atividade - 4571. 0844G212.018 . .
1. 211. 200
Atividade - 4571. 084.40502 .272 . .
267.300
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrarío.

Brasília, 10 de novembro de 1975; 154.° da Independência e 87.0 da
República.
~ESTO

(}rrsEL

Mário Henrique Símcnieen.
Ney Hraga
João Paulo dos Reis vezzcso
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DECRETO NQ 76.579 -
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DE 10 DE NOVEMBRQ DE 1975

Abre ao Ministéri,) das Comunicações, em favor de diversas unidades orçamentárias O crédito suplementar de Cr$ 54.288.500,00, para retorço
de dotaçõ3s consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítutçâo
e da autorização contida no artigo 6°, da Lei nQ 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Mínístérío das Comunicações, em favor do
Gabinete do Ministro, Secretaria Geral-Entidades Supervisionadas, rnspctoría Gerai de Fínençaa, Divisão de segurança e-Informações, Departamento
de Administração, Departamento Nacional de Telecomunicações e Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de crs 54.288.500,00
(cinquenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quinhentos
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subauexo
1400, a saber:

crs
1400 1401
1401.05070202. (,01
3.1.1,1
02
3.2.5.0
1403
1403.05210212.816
3.2.2.1
01
1-103.05211272.816
3.2.2.1
01
1404 -1404.05080322.ü11
3.1.1.1
02
1405 1405.05291692.003

1,00

MINISTERIO DAS COMUNICAÇOES

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
- Pessoal Civil
- Despesas Varíáveís •....................
- Contribuíçõee de Previdência Social ....
- Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
- Atividades a Cargo da Empresa Brasileira
de correios e Telégrafos
- Empresas Federais
- Pessoal
.
- Atividades a Cargo da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos
- Empresas Federais
- Pessoal
.
Inspetoria Gerai de Finanças
- Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
- Pessoal Cívíl
- Despesas Variáveis
.
Divisão de Segurança e Informações
- Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis
.
- Contribuições de Previdência Social
.
- Departamento de Administração
- Coordenação dos Serviços Administrativos
-

~

3.1.1.1
02
3.2.5.0
1406
1406.05070212.013
3.1.1 1 02 3.2 5 O 1407 1407.05220212.073 3.1.1.1 -

939.100
5.40f)

15.200.000

30.322.0~9

700.000

359.400
122.400

Pessoal Civil

Despesas Variáveis
.
Contríbuíções de Previdência Social
.
Departamento Nacional de Telecomunicações
Coordenação e Fiscalização dos Serviços
de Telecomunicações
Pessoal Civil

1.083.900
404.600
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crs
02 - Despesas Variáveis

.

1,00

.

3.716.800
261.200

02 - Despesas Variáveis . . .
O" ••••• . . . .
3.2.5.0 - Contrlbuiçôes de Previdência Social ","

1.150.500
23.200

3.2.5.0 -

Contrfbuíçõc s de Previdência Social

1408 -

Departamento do Pessoal

1408.05070212.010 3.1.1.1 -

Admlnístraçâo de Pessoal
Pessoal Civil
o, •••

-54.288.500

T o I a I

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Or.çamento, a saber:
Cr$

3900 _ RESERV P. DE CONTINGl!oNCIA
3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.
Art. 3Q Em decorrência do crédito suplementar aberto, o
da Lei Orçamentária eru curso, soí'rerà as seguintes alterações:
4400 - MINIST"RIO DAS COMUNICAÇõES
4401 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
4401.05210212 013 - Coordenação dos Serviços Administrativos
4401.05211272.075 - Manutenção do Serviço Postal Convencional
.
Tolal

,

.

1,00

54.288.500

Anexo liI

15.200.000
30.322.000
45.522.000

Art. 49 Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 379 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simoneen
João Paulo coe Reis venoso
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

N9

76.580 -

DE 10 DE NOVEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supeniisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 36.400.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rn, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei ne 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Ficar aberto ao Míuistério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 36.400000,00 (trmsa c seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros),
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para reforço de dotação
saber:

orçameutáría

consignada ao subanexc

2700, a

Cr$
2700 -

1,00

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2703 16895452.921 - Atividades a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
01 - Pessoal .. ' -.............................
36.400.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorreràc
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2700, a saber:
2703 -

2700 2703 -

Atividade -

crs

Jli'JNISTJ':RIü DOS TRANSPORTES

1,00

Secretaria Geral - ' Entidades Supervisionadas

2703.16895452.921
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família
36.400.000
Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1975; 154'? da Independência e 879 da
República.
!IWNESTO

GEISEL

M ária Hcnrioue Simonscn
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N'? 76.531 -

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério ::10 'I'ruõolno, o crédito suplementar de Cr$ 11.548.40.0,00,
para reforço de dotações ccmsiçruuiae no vigente Orçamento.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item. lII, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1"-' Fica aberto ao Ministério do Trabalho, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 11.543 400,00 (onze milhões, quinhentos e quarenta e oito
mil e quatrocentos cruzetros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

crs

26.00 -

1,00

MINISTÉR3 C DO TRABALHO

Secretaria Geral - órgãos Regionais do
Trabalho
2604.15804752.Hfl -- Adminlstraçáo e Fiscalização do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Cívíl
01 - Vencímentcr e Vantagens Fixas
.
26.04 -

3.2.3;3 -

Salárlo-Pamilía

.

Total

.

10.546.100
1. 002.300

---11.548 400

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação narcíal de dotação erçementárta consignada no vigente Orçamento, a saber:
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39.00 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

crs

1.00

RESERVA DE CONTINGENCIA
Reser va de Contingência
Reserva de Contingência

.

11.548.400

Total

.

11. 54~.

J(lO

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

10 de

novembro

de

1975; 154Q da Independência e 879 da

ERNESTO GEISEL

Má110 Henrique Simonsen
Arnaldo Prieto

João Paulo dos Reis vezzcsc

-DE 10 DE

DECRETO NQ 76.582 -

NOVEMBRQ DE

1975

Abre ao Ministério do Brércüo :J crédito suplementar de Cr$ 17.000.000,00
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da. República.

usando da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 61l da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRE'l'A;

Art. 11l Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
1600 -

MINISTERIO DO EXÉRCITO

1601 - Ministério do Exército
1601.06281661.085 - Construção de Quartéis
4.1.1.0 - Obras Públicas
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material termanente
T o tal

..
.

.

11.400.000
1. 600.000
4.000,000

--17.000 000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parc'al de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Atividade - 2801.0308342.455
4.3.1.1 - Amortização da Dívida Pública
.
02 - Pundada Externa

o-s

1,00

2801 -

17.000.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposições em contrário.
Braailía, 10 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sutuio Frota
Mário Henrique Simonsf'n
João Paulo dos Reis Vel1os0
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DECRETO NQ 76.583 NOVEMBRO

DE 10 DE

DE 1975

Autoriza estrangeiro a adquirir tiíreitos sobre o terreno que me~Cimlfl..

O Presíderrte da República,
usando da atribuição que lhe corsfere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que dispõe
o artigo 205. do Decreto-Ieí nv 9.760,
de 5 ce setembro de 1946,
DECRETA:

Art. 1Q Fica Ibrahim Said Saad.
de nacionalidade libanesa, autorizado
a adquirir, em transferência de atoramento, o domínio útil do lote nv 7,
do PAL no 9339, da rua Fernanda,
desmembrado do lote ns 17, da rua
General Olímpio, em Santa Cruz, Estado c."o Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no ex~IBRA sob
ns 9.651~68, e apenso de nc ô90~68 do
DFZ/02.
Art. 2Q Este Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro -le 1975;
1549 da Independência e u7Q da
República..
ERNESTO GEISEL

Paulo Afonso ROmano

DECRETO NQ 76.584 NOVEMBRO DE

DE

10

DE

1975

Outorga concessão à TV tmoeroaor
Ltda. para estabelecer uma -p-stação
de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na Cidade de Franca,
Estado de São Paulo.

O Presldertba da República,
usarrõo das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, combinado
com o artigo 89, item XV, letra "a",
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do Processo Me número
3.584-73 (Edital nv 03-73),
DECRETA:

Art. 19 Fica outorgada à TV Imperador Ltda, nos termos do artigo
28 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nv 52.795, de 31 de outubro de 1963,
concessão para estabelecer sem direito ce exclusividade, uma estação
de radíodífusão de sons e imagens (televisão), utüfzando o canal 4 (quatro) , na Cidade de Franca, Estado de
São Paulo.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas baixadas com o presente e
deverá ser assinado dentro de 60 rscssenta) dias, a contar aa publicação
deste decreto no
Diário Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato de outorga.
Art., 2Q Este Decreto entrara em vígor na dat~ de sua publicação, revogadas as dlSposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.

ERNESTO

GEISEL

Euclides onanat: de Oliveira

DECRETO NQ 7S.585 NOVEMBRO

DE 10
DE 1975

DE

Renova por 10 (dez) anos a ccxcccsão outorgada à Rádio Anhanguera,
Ditusoro: e Televisara S. A" C.l1Cl
denominação joi posteriormente al~
terada para Rádio Antuinouera
S. A., para executar serviço de TaR
diodijusão sonora em onda tropioal, na Cidade de GOiânia, Estado
de Goiás.

O Preslderrte da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com
o artigo- 89, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6 9 da Lei nv 5,785, de 23 de junho c:'e
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC nv 8.407~73,
DECRETA:

Art. 1Q Fica revogada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nc 4.117.
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto nc 71.136, de 23 de setembro de 1972, par 10 (dez) anos, a partir de 1Q de maio de 1973, a concessão
outorgada pelo Decreto no 37.339, de
13 de maio de 1955, publicado no
Diário Oficial da União de 2 de juI11ho do mesmo ano, à Rádio Anhanguera, Difusora e 'I'elevísora 3. A.,
cuja denominação foi posteriormente
alterada para Rádio Anhanguera
S. A., para executar na Cidade de
Goiânia, Estado c:'e GOiás, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
§ 1Q A execução do serviço de radlodifusão, cuja outorga é renovada por
este decreto, reger-se-á de acordo com
o Código Brasileiro de 'I'elecomunlcações, leis subseqüentes e seus regula-
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mentes e, cumulativamente, COm as
cláusulas aprovadas pelo Decreto número 71.825, de 8 de fevereiro dB 1973,

às quais a entidade ade-riu, mediante
termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técrrícas
segundo as quais deverá ser executado
o servíço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação as que forem estabelecidas.

Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1975;
1549 da Independência
República.

e

879

da

<i'as .

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçào, revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 10 de novembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.

ERNESTO GEISEL

ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N9 76.586 -

municações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto rP 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2Q O Departamento Nacional
de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
Q serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às que forem estabeleci-

DE

10

Euclides Quandt de Olivezru
DE

NOVEM;BRO DE 1975

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Princesa do
Oeste Ltda. para executar scrzêcc
de radiodifusão
sonOra em onda
média de âmbito reçiotuü, na Cidade de Xanxeré, Estado de Santa
Catarina.

O Preslderste da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, combinado
com o artigo 89, item XV, letra. "a",
da Constituição, e nos termos do artigo 60? da Lei nc 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o que
consta do Processo MC nv 35.434-73,
DECRETA:

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33;, § 39, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 29 do Decreto nv 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 19 de fevereiro de 1975, ao
concessão outorgada pelo Decreto rrúmero 55.093, de 19 de dezemoro de
19<64, publicado no Diário Oficial d~
União de 3 de dezembro de 1964, a
Rádio Princesa do Oeste Ltda. para
executar na Cidade ú"1e Xanxerê, Estado de Santa Catarina, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodífusão sonora em onda média de âmbito regional.
§ 19 A execução do serviço de rádiodifusão, cuja outorga é renovada por
este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de 'I'eleco-

DECRETO N.o 76.587
NOVEMBRo DE

DE

1975

11

DE

Reconhece direito a reintegração em
favor de Mário Torquato de Souza

O· Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, tendo em vista o acórdão do
Tribunal Federal de Recursos proferido na Apelação Cível nc 31.110 do
antigo Estado da Guanabara e o que
consta do Processo nc 43.261, de 1958,
do Ministério da Justiça,
DECRETA:

Art. lQ E' reconhecido, nos termos
deste Decreto, o direito a reintegração
constituído em favor de Mário 'I'orquato de Souza, no cargo de Agente
de Polícia Federal, classe B, nível 18,
Código PF-603 - Segurança Pública
e Investigações, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Departamento de polícia Federal do referido
Ministério, o qual foi demitido por decreto de 27 de novembro de 1958.
Art. 2Q A pensão e demais beneffcios decorrentes são devidos a partir
de 9 de setembro de 1967, data do
falecimento do mencionado servidor.
Art. 3.° O Ministério da .Iustíça
adotará as providências necessárias
para a execução deste Decreto.
Brasília, 11 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
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NQ 76.588 - DE 11 DE
1975

NOVEMBRO· DE

Declara de utilidade pública, 1Jara
fins de desapropriação, 'J domínio
útil de uma área de terreno urba~
no, com benfeitorias, localizada na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do . Rio de Janeiro, destinada ao
serviço telefônico, pela Companhia
Telefônica Brasileira.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e, tendo em vista o disposto
nos artigos 5Q, letra "h", e fi!! do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de

1941,
DECRETA:

Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
o domínio útil de uma área de terreno urbano, com benfeitorias, -nedíndo 3.:573,OOm2 (três mil, quinhentos e
setenta e três metros quadrados), sttuada na Estrada da Gávea, esquina
com a Avenida Niemeyer, no Ba.lrro
da Gávea, Cidade do RIo de .Ianetro,
Estado do Rio de Janeiro, pertencente a Maria Luiza Monteiro de Barros
Pizarro Albuquerque D'Orey, prometido à venda a Transportes São
Silvestre S. A., e foreira ao .sstado
do Rio de Janeiro, destinada ao serviço telefônico, pela Companhia Telefônica Brasileira.
Art. 2º A aludida área do terreno
- conforme planta e demais 00cumentos constantes do Processo número 10.316-75, do Ministério tas comunicações, é constituída de 4 tquatro) lotes ae terrenos, todos tranecritos sob o número 61.555, no Livro 3ET do Cartório do 2º Ofício do Regratro Geral de Imóveis da Cidade do
Rio de Janeiro, que assim se 'íescrevem e se caracterizam: 1) Terreno
s/n 9 , sito na Estrada da Gávea, a ...
21,OOm (vinte e um metros) da esquina parda Avenida Níemever, tado
da várzea, medindo de largura na
frente 1ô,OOm (dezesseis metros), na
llnha de fundos 15,30 (quinze metros e trinta centimetros) e de extensão do lado direito 67,OOm (sessenta
e sete metros) e de extensão 10 lado
esquerdo sessenta e quatro .netros
(64,OOm). confrontando à esquerda
com o terreno a/número de Maria
Luiza Monteiro de Barros Pizarro AJ-
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buquerque D'Orey, à direita com o
lote VII da Estrada da Gávea ~, nos
-Iundos, com terrenos de Pedro Ramos Nogueira ou sucessores; II) TeT~
reno s/número da Estrada da Gávea,
à direita de quem vem da Avenida
Niemeyer, a 55,OOm (cínquenta e
cinco metros) antes da esquina Pâ,T
da mesma Avamda, medindo, 'l6,OOm
(dezesseis metros) de frente, l5,30m
(quinze metros e trinta centímetros)
nos fundos, 70,20m (setenta metros e
vinte centímetros) de extensão do lado direito e 67,OOm (sessenta e sete
metros) de extensão pelo lado esquerdo, confrontando, pelo lado direito
com o número 577, de Carlos aocngues de Brito ou sucessores, pelo lado esquerdo, com o prédio número
581, de Antônio Ribas ou sucessores:
IH) Lote número VI da Estrada da
Gávea, lado ímpar, esquina da Avenida Niemeyer, onde existiu 'o prédia número 589, antigo ll-A 'ía Estrada da Gávea, medindo Sa.ãnm
(trinta e seis metros e trinta centímetros) de frente,. pelo lado direito,
50,45m (sessenta metros e quarenta e
cinco centímetros), pelo lado -squerdo, 37,OOm (trinta e sete metro-o. e,
nos fundos, 20,25m (vinte metros e
vinte e cinco centímetros), ccnfrontando pelo lado direito, com o lote
VII do espólio de Biase Labanca ou
sucessores, pelo lado esquerdo, com a
Avenida Níemeyer, e, nos fundos, com
o lote V de Felizarda Augusta Krauss
ou sucessores; IV) Lote número VlI
da Estrada da Gávea, Iocallzado: no
lado ímpar, a 21,OOm (vinte e um metros) da esquina da Aveni-da Níemeyer, medindo, de frente, 16.00m l dezesseis metros), pelo lado direito,
64,OOm (sessenta e quatro metros)
pelo lado esquerdo, 61,50m (sessenta e
um metros e cinqüenta centímetros),
e, nos fundos, 15,30m (quinze netroa
e trinta centímetros), confrontando,
pelo lado esquerdo, com o lote VI,
dos herdeiros de Belisário do Rego ou
seus sucessores. e, nos fundos, com o
lote V de Felizarda Augusta Kra.US5
cu sucessores, e, pelo lado tíretto,
com o lote VIII, de João José do Rego
ou sucessores; a área possui as ~e
guintes .benfeitorias, não averbadas
no Registro de Imóveis; I) Galoáo
parcialmente aberto, com área c-nstruída de 556,00m2 (quinhentos li'! ctnquenta e seis metros quadrados). em
estrutura de aço, cobertura de chapas
de címento amianto em duas a~:)as
e piso cimentado; H) Prédio de dote
(2)" pavimentos, com área construída
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de 197,00m2 (cento e noventa e sete
metros quadrados~. em concreto a~~
mano; rru Prédio de u~ (1) pavimento, com área construída de '"
l05.00m2 (cento e cinco metros quadrados) em concreto armado; IV)
Galpão aberto, com área construída
de 189,OOm2 (cento e oitenta e nove
metros quadrados), em estrutura de
concreto armado; V) Meia-água com
84,OOm2 (oitenta e quatro metros
ouadrados); de armação de tnaderra

ê cobertura de chapas de cimento

amianto;

VI)

Meia-água de 14.00m2

(quatorze metros

quadrados);

VII)

Meia-água com lO,OOm2 (dez metros
quadradosj : VIII) Meia-água com

19,OOm2 (dezenove metros quadrados i.
com piso cimentado e cobertura de
cimento-amianto.
Art. 3.° Fica a Companhia Telefô-

nica Brasileira autorizada a promover
a desaproprraçâo do domínio -rtll da
referida área de terreno e respect.ívas
benfeitorias na forma da Iegtslaçâo
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 49 Nos termos do artigo J.5, do
Decreto-lei número 3.365, de SI de
junho de 1941, modificado pela Lei
número 2.786, de 21 de maio de ;956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 59 Este Decreto entrará, em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1975;
154 9 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides Quandt de oUvetra

DECRETO N9 76,589 NO~BRo

DE 11 DE

DE 1975

Transfere a sede do 3Q Batalhão de
Comunicações do Exército, cria o 6Q
Batalhão de Comunicações Dirnsioruiria e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de acordo com o disposto
no artigo 46, do Decreto-lei nc 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica transferida a sede do
3,° Batalhão de Comunicações do

Exército (39 B Com Ex) da cidade
de Bento Gonçalves - RS para a cidade de Porto Alegre - RS.
Art. 2Q Fica criado o 69 Batalhão
de Comunicações Divisionário (6? B
Com Div), com sede na cidade de
Bento Gonçalves - RS, subordinado
à 61). Divisão de Exército.
Art. 39 O Ministro do Exército
baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto:
Art , 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota

DECRETO N9 76,590 -

DE

11

DE

NOVE!dBRO DE 1975

Dispõe sobre os Sistemas tnteçraaoe
de Transporte Aéreo Regional e dá
outras providências.

O Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Oonstituíçáo,
DECRETA:

nrt.. 10 Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a instituir os Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Reg.onal, constituídos de linhas e
serviços aéreos de uma Região, para
atender a localidades de médio e batxo potencial de tráfego.
Art. 29 Os Sistemas Integrados de
Transporte Aéreo Regional compro..e ncterão:

I - regiões do país, a serem fixadas pelo Ministro da Aeronautica:
ou
II - redes regionais de linhas aéreas, a serem elaboradas pelo Departamento de Aviação Civil e aprovadas pelo Ministro da Aeronáutíca..
§ 19 Cada região ou rede regional
de linha aérea constituirá um Sustema Integrado de Transporte Aéreo
Regtonal ,
§ 29 Cada Sistema Integrado de
Transporte Aéreo Regional será operado por uma Empresa de Transporte Aéreo Regional.
§ 39 A Empresa concessionária de
linhas aéreas de um Sistema Intearudo poderá operar em "pcol" com OU-
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tras empresas da região ou celebrar
com elas contratos para prestação de
serviços.
Art. 3° Fica o Ministério da Aeronáutica autorizado a outorgar concessões para exploração de linhas aéreas regionais regulares.
Art. 49 AfJ concessões de que trata
o artigo anterior serão outorgadas de
conformidade com Instruções a serem
baixadas pelo Ministro da Aer-máutlca, para a execução deste Decreto.
§ 19 As Empresas constituídas, de
acordo com a legislação em vigor,
para operação de Sistema Integrado
de Transporte Aéreo Regional, poderão dedicar-se a outros serviços aéreos, em complementação à sua atividade prmeípaj ,
§ 29 As empresas de que trata o
parágrafo anterior não poderão transformar-se em empresas de transporte
aéreo regular de âmbito nacional.
Art. 59 O Ministério da Aeronáutica considerará indispensável, para
fins da concessão a que se refere o
artigo 39, ter a empresa capital social
compatível com o empreendimento a.
que se propõe realizar.
Parágrafo único. Poderão oarttcípar .desse capital as empresas de
transporte aéreo regular de âmbito
nacional, as empresas de táxi-aéreo
e outras pessoas físicas ou jurídicas
a critério do Ministério da Aeronáu~
tica.
Art. 69 etce estabelecido um adtcionaI de até 3% a incidir sobre as
Tarifas de passagens aéreas das linhas domésticas, para crédito do
Fundo Aeroviário - Conta Especial
Fundo Aeroviário - com destinação
especifica aos Sistemas Integrados de
Transporte Aéreo Regional para Suplementação tarifária de suas linhas.
Parágrafo único. O coeficiente do
adicional tarifário. bem como os critérios para a suplementaçao serão
disciplinados através do ato do Mlmstro da Aeronáutica.
Art. 79 O prazo de concessão para
exploração de linha aérea regional
regular será de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado por penosos
Idênticos sucessivos, a juizo do Ministro da Aeronáutica.
§ 19 A renovação da concessão deverá ser requertoa um ano antes de
expirar o seu prazo, devendo o Ministro da Aeronáutica pronunciar-se (J
(seis) meses antes dessa data rímite ,

~ 20;> O Ministro
da Aeronáutaca
poderá fixar até o final do penultímo
ano do prazo da concessão em vigor.
as condições que, no interesse publíco, devam ser atendidas para a renovação da concessâo.
Art. 8° 1\ critério do Ministério da
Aeronáutica. a concessão de que trata o arttgo 39 poderá ser outorgada
a empresa de Táxi-Aéreo já -oustrtuída, desde que a mesma dtsponna
de adequada estrutura admtntsnrativa, técnica e operacional e se .riuste
às exigências a serem estabelectdaa
nas instruções do Artigo 49 e seus p<:rágrafos .
Art. 9.° Nas Instruções a que se rerereo a~tig~ 4° será fixado o regime
de físcalízaçâo das empresas -íes'ãnadas à operação dos Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional e
estabelecido o regime de aplicação e
movimentação da conta especiai r elativa ao adicional tarifário.
Art. 10. Este Decreto entra em vIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GErSEL

J. Araripe Macedo

DECRETO Nc 76.591 NOVEMBRO DE

DE 11 DE
1975

Altera dispositivo
do Regulamento
para o Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro. aprovado vAlo Decreto
n9 58.678, de 21 de junho de 1966.
O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:

Art. 10;> O artigo 49 do Regulamento para o Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 49 O Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro é subordinado
à Diretoria-Geral do Material da
Marinha. "
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning

254

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO NO? 7·5.59.2' --

DE

12

DE NOVEM:BRO DE

1975

Dispõe sobre a transpcetção e trinvto-maçõo de empregos e cargos para Categ'Jrias Funcionais dos Grwpce Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Ativtrlades

de Nível SupeJrior, Outras Atividades de Nível Médio e Serzxços d'e TTians-J'
porte Oficial e Portaria do HOSrPital das Forças Armadas, e dá outras provi..l

âénciaa,

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere

tendo em vista o disposto nos artig-os

<'J.
f;Q

artigo 81, item

lII, da Constituição e

e 99 da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro

de 197D, combinaco com o a-ttgo 3Ç> da Lei nv 6.185, de 11 de dezembro de 19704, e o
que consta do Processo no DA-3P/7.8'14, de 1975,
DECRE'l"',A:

ArL 1Q São transj.ost os e transrorroedos, na forma do Anexo I, para as categorias Funcionais de Artífice de Estruturas de Obras e Metalurgia, Artífice de
Mecân'ca, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria, do Grupo - Artesanato, cóôlgo LT-ART-700; Agente Administrativo,
do Grupo - Serviços Auxilia.res, código LT-8A-800; Métãco, Enfermeiro, Técnico
em Reabilitação, Farmacêutico, Assistente Social e Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, cóúígo LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagem,
Técnico em Radiologia, Técnico de Laboratôrío, Auxil'er Operacional de Serviços
Diversos, Agente de Serviços Complementares e Telefonista, do Grupo - Outras
Atividades de Nível Médio;" código LT-NM-1000 e Motorista Oficial e Agente Ô:l
Portaria, do Grupo - Serviços de 'I'ransporbe Oficial e Portaria, código LT-'.rP1200, da Tabela Permanente do Hospital das Forças Armadas, os empregos cujos
ocupantes se habilitaram no processo seletivo próprio, conforme relação nominal
constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 29' Picam alterados, na forma dos Anexos I-A e lI-A deste Decreto, os
Anexos I e II do Decreto nc 75.471, de 12 de março de 1975-, na parte referente
à Categoria Funcional de Médico, código NS--<901, do Grupo - Outras Atividades
de Nível Superior, e à Categoria Funcional de Aux'Iiar Operacional de Serviços
Diversos, código N1YI-jQ06, do Grupo --'- Outras Atividades de Nível Médio, do
Quadro Permanente cio Hospital das Forças Armadas.
Art. 39 O órgão de Pessoal apostílará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem, bem como lavrará
na Carteira de Trabalho e rea Ficha Registro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo II, as anotações que se fizerem necessárias em decorrência.
da aplicação deste Decreto.
Art. 49 Os efeitos fínanceêros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante elos Anexos II e lI-A, vigorarão a. partir
de 19 de novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários
próprios do Hospital das Forças Armadas.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data dle sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1975; 1549 da tncependêncta e 87'? da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis vetzoso
Antonio Jorge correo

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicado no D. O. de
14-11-75.
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DECRETO N.O 76.593 -

DE

14 OE

NOvEMBRO DE 1975

Institui o Programa Nacional do
Atcco: e dá outras providências.

o Presidente da Repúb'Ica,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q Fica mstrtutdo o programa Nacional do Alcool visando ao
atonunne.n.o das necessidades do mercado interno e externo e da política
de oomousurveís automotivos.
Art. 2. 0 A produção do álcool
oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo
será incentivada através da expansão
da oferta de matérias-primas, com
especial ênfase no aumente da produtividade agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou
autônomas, e de unidades armazenadoras.
Art. 3.0 A implantação do Programa Nacional do Alcool será atribuída:
a) ao Ministério da Fazenda;
b) ao Ministério da Agricultura:
c) ao Ministério da Inuústrfa e do
Comércio;
d) ao Ministério das Minas e Energia;
e) ao Ministério do Interior:
j) à Secretaria de Planejamento da
Presidência da República.
Parágrafo único. Fica instituida a
Comissão Nacional do Álcool, composta por representantes dos órgãos
supracitados e presidida pelo Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio, com as seguintes atribuições:
a) definir as participações programáticas dos órgãos direta e indiretamente vinculados ao Programa, com
vistas a atender à expansão da produção do álcool;
b) definir os critérios de localiza . .
ção a serem observados na implantação de novos projetos de destilarias, atendidos os segutntes aspectos
principais:
1) redução de disparidades regionais de renda;
H) disponibilidade de fatores de
produção para as atividades agrícola
e industrial;
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rtr) custos de transportes;
de expansão de
unidade produtora mais próxima,
sem concorrer com fornecimento de
matéria-prima à mesma unidade.
c) estabelecer a programação anual
dos diversos tipos de álcool, específtcando o seu uso;
d) decidir sobre o enquadramento
das propostas para modernização,
ampliação ou implantação de destilarias de álcool nos obietlvcs do Programa.
Art. 4.0 As propostas para modernização, ampliação ou implantação
de destilarias de álcool, anexas ou
autônomas. serão apresentadas pelos
interessados ao Instituto do Açúcar e
do Alcool, com conhecimento imediato da çomíssão Nacional do
AlcooI. No prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Instituto 10 Açúcar e do
Álcool emitirá parecer para apreciação final da referida Comissão.
Art. 5.0 Os Investimentos e dispêndios relacionados com o Programa
serão financiados pelo sistema bancário em geral e, especificamente:
a) os destinados à instalação, modernização e/ou ampliação de destilarias, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE,
pelo Banco do Brasil S. A., pelo
Banco do Nordeste do Brasil S. A.
e pelo Banco da Amazônia S. A.;
b) os destlriados à produção de matérias-primas, pelo Sistema Nacional
de Crédito Rural.
§ 1.0 O Conselho Monetário Nacional - CMN definirá ;13 fontes de recursos a serem utilizados e estabelecerá as condições doe realização dos
financiamentos, atrfbumdo aos projetos a serem implantados nas regiões tradicionalmente não cultivadas, ou de baixa renda, condições especiais de prazo e taxas de juros.
§ 2.0 Até 31 de dezembro de ]976,
deverá o Conselho Monetário Nacional - CMN observar 0.'3 seguintes limites para a definição das condições
de financiamento:
1) Destilarias anexas ou autônoIV) necessidade

mas:

Juros: 17% ao ano, po Iendo atingir
15% ao ano para o Norte e Nordeste"

Prazo máximo: 12 anos, inclusive
carência de até 3 anos.
ID Cana-de-Açúcar e outras matérias-primas:
Juros: 7% ao ano;

ATOS DO PODER· EXECUTIVO

256

Prazo máximo: 5 anos, inclusive
carência de até 2 anos.
Art. 6.0 O Conselho Nacional do
Petróleo - CNP, dentro do prazo de

60 (sessenta) dias, passara a assegurar aos produtores de álcool anídro, para fins carburantes e para a

indústria química, preços de parida-

de, baseados na relação de 44 (quarenta e quatro) litros ue álcool por
60 <sessenta) quilogramas de açúcar
cristal "standard", na condição PVU

(posto veiculo na usina) ou
(posto veiculo na destilaria).
Parágrafo único. Para

o

PVD

álcool

destinado a outros fins industriais
ou comerciais, o Instituto do Açúcar
e do AlcaoI -

IAA estabelecerá para

os produtores preços de parrdade, na
forma deste artigo, sujeito a ágios e
deságios, em função das especificações técnicas do tipo adquirido.
Art. 7.° Para a garantia de comercialização do álcool anídro de qualquer origem, para mistura carburante. o Conselho Nacional do Petróleo
- CNP estabelecerá ~Ul1 programa de
distribuição entre as empresas distribuidoras de petróleo, que receberão o
produto a um preço a ser decidido
por esse Conselho.
Parágrafo

único.

As

indústrias

químicas, quando utilizarem o álcool

em substituição a insumos importados, terão seus suprimentos eíetivados pelo Conselho NaclOna.ldo Petróleo - CNP e ao preço do litro do
álcool a 100% (cem por cento) em
peso a 20°C, na base de até 35%
(trinta e cinco por cento) do preço
do quilograma do eteno fixado pelos
órgãos do Governo.
Art. 8.° O Instituto do Açúcar e
do Alcool - IAA estabelecerá Dará
o mel residual preço básico em função do valor do álcool adquirido nas
condições do artigo 0.", considerada
a relação de 550 (quinhentos e ctnquenta) quilogramas de açúcares redutores totais (ART) por 1.000 (um
mil) quilogramas na condição do
PVU ou PVD.
Parágrafo único. O preço base assegurano neste artigo variará segundo as especificações do mel residual.
Art. 9.° Os recursos gerados na
comercialização do álcool carburante serão escriturados pelo Conselho
Nacional do Petróleo _. CNP na alínea "I", artigo 15, item Il da 1.1:']
n.« 4.452, de 1964 e destinar-se-ão,

prioritariamente, a atender ao disposto no artigo 7.°, parágrafo único
deste Decreto e, na forma definida
pelo Conselho Monetário Nacional CMN, suprir recursos para os financiamentos de que trata a alínea "a"
do artigo 59 e a projetos visando ao
aprimoramento da tecnologia do uso
do álcool carburante, à pesquisa e à.
assistência técnica a produção de
matérias-primas.
Art. 11). As exportações de me] residual ou de álcool de qualquer tipo
ou graduação, para os mercados externos, serão promovi ias pelo Instituto do Açúcar p "'0 Aleool -, IAA cu
por intermédio de empresas pr.vadas, quando expressamente autorizadas pelo Instituto.
Parágrafo únrco. Ficam ressalvados os contratos de venda para exportação, já Itrrnacos e nomologados pelo Instituto do Açúcar e do
Alcool - IAA antes da data de vigência deste Decreto cujas quantidades ainda estejam pendentes de embarque.
Art. 11. O Instituto do Açúcar e
do Alcool ~ IAA estabelecerá as especificações técnicas pata mel residu-u e álcool de quaisquer tipos e origens.
Art. 12. Todas as destilarias de
álcool, de qualquer tipo, oriundo de
cana-dê-açúcar, da manrnor-a ou de
qualquer outra matérra-prlma, ficam
sujeitas à inscrição no Instituto do
Açúcar e do Alcool - IAA.
Art. 13. A estrutura do Instituto
do Açúcar e do Alcool ~ IAA e a sua
lotação de pessoal serão ajustadas
para o desempenho das novas tarefas,
atribuídas por este Decreto)
Art. 14. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as dtspcsiçôes em
contrária e. especificamente, o Decreto n,v 75.966, de 11 de julho de

1975.

Brasília, 14 de novembro de 19'75;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
Paulo Afonso Romano
Severo Fagundes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis venoso
Maurício Rangel Reis
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1975

tnetiõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais
dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, outras Atividades de Nível
Superior, Outras Atividades de Nivel Médio, Serviços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, ãtens !lI e VIII, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e gll da Lei nc 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e o que consta do Processo no DASP/8.582, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I

para as
Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgiá, Artífice
de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de carpintaria e
Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar de Artífice, do Grupo Artesanato,
CÓdigo: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: SA-SOO; 'Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Farmacêutico, Odontólogo, Engenheiro, Arquiteto, Economista, Técnico de Administração, Contador,
Atuário, Estatistico, Assistente Social, Técnico em Comunicação social e Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nivel Superior, código: NS-900; Auxiliar
de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Serviços Complementares,
Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de
Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista, Agente
de Cinefotografia e Microfilmagem, Tradutor, Taquígrafo, Identificador Datiloscópico, Técnico de Contabilidade e Telefonista, do Grupo Outras Atévidades de
Nivel Médio, código: NM-I000; Procurador Autárquico, do Grupo Serviços JUrídicos, código: SJ-llOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, código TP-1200, do Quadro Permanente do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, os cargos cujos
ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam os decretos de
estruturação dos referidos Grupos com as alterações posteriores, conforme relação
nominal constante do Anexo H deste Decreto.
Art. 2Q OS cargos relacionados no Anexo IH deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei no 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.
Art. 39 Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e da Tabela de
Gratificações pela Representação de Gabinete do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado os cargos e encargos de Gabinete relacionados
no Anexo IV deste Decreto, cessanôo o pagamento a integrantes dos Grupos
tarefa, constantes do mesmo Anexo,
Art. 49 O órgão de pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 59 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de Classificação de
Cargos, na forma dos Anexos I e H deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a
este vinculado, das diárias instituídas pela Lei nc 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções, das diferenças mensais asseguradas pelo artigo 103
do Decreto-Iel nc 200, c."'e 25 de fevereiro de 19'67, e pelo Decreto-lei nc 673, de 7
de julho de 1969, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham
sendo percebidas pelos referidos funcionários a qualquer título e sob qualquer
forma, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo
de serviço.
§ 19 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
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vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário, desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 29 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber as gratificações
e índenízeções especificadas no Anexo II do Decreto-lei ne 1.341, de 22 de agosto
de 1974, observadas as definições, bases ce concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 69 Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE). na
forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 79 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo II, vigoram a partir de 1Q de
novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) .
Art. 8Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Braaílía, 14 de novembro de 1975; 154Q da Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Silva

Cs anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
18-11-75 (Suplemento) .
DECRETO NQ 76.595 -

DE

14

DE

NOVEMBRO

DE

1975

Dispõe sobre a transposiçõo e transformação de empregos para as Categorias
Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, outras Atividades de
Nível Superior, outras Ativtdades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços
de Transporte Oficial e portaria, da Tg-bela Permanente .do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, e dá outras providencz.as.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 8Q e 9Q da Lei n Q 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e o que consta do Processo nc DASP-7. 742, de 1975,
DECRE1'A:

Art. 1Q São transpostos e transformados, na forma do Anexo ~, para;.as
Categorias Funcionais de Artifice de Estrutura de Obras e MetalurgIa, Artiflce
de Mecânica, Artifice de Eletricidade e Comunicações, Artifice de Carpintaria e
Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar de Artífice, do Grupo Artesanato,
código: LT-ART-700; Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxílíares; código:
LT-SA-800; Médico, Odcntólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrtmensor,
Engenheiro, Arquiteto, Engenheiro de Operações, Ge6l-ogo, Economista, Contador,
Técnico em Comunicação Social, do Grupo Outras Atividades de Nível Supe~ior,
código: LT-NS-900; Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Serviços
de Engenharia, Desenhista, 'Tecnolcgísta, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de Patrulha Rodoviária, Agente de Cinefotografia e Microfilmagem,
Tradutor, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista,
do Grupo Outras Atividades de Nivel Méõíc, código: LT-NM-IOOO; Procurador
Autárquico, do Grupo Serviços Jurídicos, código: LT-SJ-llOO; e Motorista Oficial
e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, código:
LT-TP-1200, da Tabela permanente, do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, os empregos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de
que trata o Decreto nv 75.239, de 16 de janeiro de 1975, conforme relação nominal
constante do Anexo II deste Decreto.
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Art. 29 Os empregos relacionados no Anexo In deste Decreto ficam incluídos
na Tabela Suplementar do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
devendo ser suprimidos quando vagarem.
Art. 39 Ficam extintos e suprimidos os empregos relacionados no Anexo IV
deste Decreto, pertencentes ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 49 Ficam alterados, na forma dos Anexos I-A e n-A do presente
Decreto, os Anexos I e 11 do Decreto nc 75.707, de 9 de maio de 1975, na parte
. referente à Categoria Funcional de Agente de Serviços de Engenharia, código
NM-1013, do Grupo: Outras Atividades de Nível Médio do Quadro Permanente
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 59 O órgão de pessoal lavrará na Carteira de Trabalho e na FichaRegistro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo li,as anotações
que se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste Decreto.
Art. 69 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo 11 vigorarão a partir de 19 de
novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 7Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

Newton cnro Braga
João Paulo àos Reis verzosc

Os anexos mencionados no presente decreto foram ,publicados no D. O. de
18-11-75 (Suplemento).
DECRETO N° 76.596 - DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1975
Aprova o Regulamento da Comissão
Brasileira de Atividades Espaciais e
dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:
i"""[
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Comissão Brasileira de At-ividades Espac'aís, que com este baixa, assinado pelo Presidente da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais.
Art. 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto n'' 70.328,
de 24 de março de 1972.
Brasília, 14 de novembro de ~,S75;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Antonio Jorge Correa

REGULAMENTO DA COMISSAO
BRASILEIRA DE ATIVIDADES
ESPACIAIS
CAPíTULO I

Da Finalidade

Art. 19 A Comissão Brasileira de
Atividades Espaciais (COBAE) urrada
pelo Decreto nc 68.099, de 20 -te JC'~
neirc de 1971, tem como finalidade
assessorar o Presidente da República
na consecução da Política Nacional
de Desenvolvimento das Atividades
Espaciais.
Parágrafo único. A COBAE é um
órgão complementar do Conselho de
Segurança Nacional.
CAPíTULO

n

Da Organização

Art. 2° A COBAE é constituída de:
I - Presidente;
II - Membros:
- Representante do Ministério da.
Marinha;
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Representante do Mínlstério do
Exército;
- Representante do Ministério das
Relações Exteriores;
- Representante do Ministério da
Fazenda;
- Representante do Ministério da
Educação e cultura;
- Representante do Ministério da
Aeronáutica;
- Representante da Secretaria do
Planejamento;
- Representante do Ministério das
Minas e Energia;
- Representante do Ministério das
Comunicações;
- Representante do Estadc-Maícr
das Forças Armadas;
Representante da SecretariaGeral do Conselho de Segurança Nacional;
- Representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Oienttjfco
.e 'I'ecnolôgtco;
lU - Subcomissões Permanentes
ou Especíats;
IV - secretaria-Executiva.

§ 2Q A organização e o funcionamento da secretaria-Executiva cons~~~oAE~o Regimento Interno da ...

Art .. 49 O pessoal necessário ao desempenho das funções da Becretai raExecutiva será designado entre ofícíacs e/ou civis de idêntica .uerarquta, servindo no Estado-Maior das
Forças Armadas ou à disposição ca
COBAE e serão nomeados por Portaria do Presidente da COBAE.
§ 19 O pessoal da Secretaria-Executiva, quando em serviço no EMFA,
ficará vinculado ao Gabinete do Ministro Chefe do EMFA.
§ 29 Para assegurar a execução de
seus trabalhos a Secretaria-Executiva
contará com auxiliares que serão Praças de qualquer das Forças Armadas
e/ou Civis de idêntica hierarquia que,
quando em serviço no EMFA, ficarão
vinculados ao Gabinete do l\I.Iinl&tro
Chefe do EMF A.
Art. 59 As Subcomissões serão constituídas em caráter permanente ou
espec.al e seus membros designados
pelo Presidente da COBAE, na forma
deste Regulamento.
CAPÍTULO

III

§ 1Q O Presidente da COBAE. diretamente subordinado ao Presidente

Da comoetencui

da República, é o Ministro de Estado
Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas.
§ 2" Os Membros da COBAE, indi-

Art. 6." Compete à COBAE'
a) Submeter ao Presidente da República propostas de diretrizes e de
medidas para a atualização e .onsecueão da Política Nacional do Desenvolvimento das Atividades Espaciais;
b) Coordenar, em ligação com
a
Secretaria do Planejamento da Pres.dência da República, a elaboração
de planos e programas plurianuais e
anuais de atividades espaciais, e propor prioridades para os projetos que
os integram, submetendo-os :1. cone'dcração do Presidente da República;
c) Acompanhar a execução 10s programas de atividades espaciais. aprovados em consonância com os Planos Nacionais de Desenvolvimento;

.cados pelos titulares dos órgãos re-

presentados dentre as autoridades de
alta categoria funcional e elevada capacidade técnico-profissional, serão
nomeados pelo presidente da República.
§ 3~ O Presidente da COBAE solicitará, quando necessitar, aos Ministérios sem representação na .....
COBAE, a indicação de Representante para tomar parte em trabalhos relacionados especificamente com suas
áreas.
Art. 39 A Becretarta-Executtva da
COBAE ficará subordinada ao Direter-Executivo, que será nomeado pelo
Presidente da República.
§ 19 Os trabalhos da BecretarfaExecutiva serão assegurados por 00tações orçamentárias próprias, consignadas ao EMF A.

d) Sugerir a destinação de recursos
financeiros para incrementar o desenvolvimento das atividades "SO<1.cíafs. por meio de dotações orçamentárias ou de outras fontes, internas ou
externas;
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e) Realizar a coordenação superior
dos programas de cooperação externa
e acompanhar a respectiva execução,
firmando instrumentos necessários
com os órgãos de execução estrangeiros ou internacionais, nos casos que
implicarem na atividade de mais de
uma entidade executora nacional, ressalvada a competência do Ministro
da Fazenda, quanto aos acordos e
convênios de natureza rinanceíra:
f) Emitir pareceres e sugestões sobre assuntos de interesse para a consecução da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e opinar, previamente, quanto
a contratos e convênios com entidades estrangeiras ou internacionais, a
serem firmados pelos órgãos de execução brasileiros;
g) Elaborar projetos de atualização
da legislação em vigor relativa aos
assuntos de atividades espaciais de
modo a ajustá-la ao estabelecido nas
Diretrizes Gerais para a "Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais".

CAPíTULO IV

Do Funcionamento e Atribuições

Seção I
Da Presidência

Art. 7° O Presidente da C:OBAE
dirigirá suas atividades e presidirá
suas reuniões.
Parágrafo único. Nos ímpedímentos do Presidente, responderá pejo
expediente e pela Presidência o Representante do EMFA e, na ausência
deste, o membro titular Ieep-esentanta do Ministério de mais alta precedência, observada a ordem indicada no item II do artigo 29.
Seção II
Das Reuniões

Art. 89 A Comissão se reunirá:
I - Por convocação do Prestdente
da República.
II - Por convocação de seu Presidente:
a) Em sessão ordinária,
mensalmente, através de comunicação feita
pelo Secretário com antecedência mínima de sete dias.

b) Em sessão extraordinária, por
comunicação com antecedência minima de quarenta e oito horas.
c) Em sessão especial, para eransmissão de cargo e posse de novo Presidente da COBAE.
Parágrafo único. O Presidente convocará também a Comissão em sessão
extraordinária em atendimento a. pedido de, pelo menos, um terça de seus
membros.
Art. 99 As reuniões serão realizadas na sede do EMFA com o eooto
de instalações e serviços deste Orgâo ,
Art. 10. A COBAE só poderá reunir-se com a presença de, no mínimo,
sete membros.
Art . 11. Quando convocados Pelo
Presidente da COBAE, poderão participar de reuniões da Comissão, na
qualidade de assessores sem direito a
voto, os Diretores das instituições -iacionaís de pesquisa e ensino que se
dediquem às atividades espaciais, ou
quaisquer outras autoridades de reconhecido
valor técnico-profissional
nesse campo.
Art. 12. As reuniões da COBAE e
de suas Subcomissões terão caráter
sigiloso e, para asslstí-Ias ou delas
participar, só terão acesso ao recinto:

I -

II -

O Presidente;

Os Membros;

TIl - O Diretor-Executivo;
IV - O Secretário, o SecretártoAdjunto e os Assessores;
V - As personalidades convocadas
pele Presidente na forma do artigo
11;

VI - outros elementos a critério
do Presidente.
Parágrafo único. As reuniões especiais de que trata a letra "c" do inciso
II do artigo 8.° serão públicas, sendo
vedado tratar-se nelas de matéria sigilosa das atividades de competência
da COBAE.

Seção lI!

Das Subcomissões
Art. 13. Anualmente, na prlmeíra

reunião da COBAE. o Presidente designará o Coordenador e os Membros,
estes em número de, pelo menos,
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dois para cada uma das seguintes
Subcomissões Permanentes:
SUBCOPE 1 -

Subcomissão Par-

manente de Política e Legislação
SUBCOPE 2 -

manente de
menta.

Subcomissão

Planejamento

SUBCOPE 3 -

Per-

e Orça-

Subcomissão Per-

manente de Acompanhamento
'Execução de Programas.
SUBCüPE 4 -

Subcomissão

de
Per-

manente de Cooperação Exterior.
Art. 14. O Presidente, per inicia-

tiva própria ou por decisão da ....
COBAE, designará um relator, ou
uma das Subcomissões para o estudo
e apreciação preliminar de qualquer
assunto de competência da COBAE,
submetido à sua apreciação ou deci-

são.

Parágrafo único. Para assuntos de
excepcional relevância, assim considerados pelo Presidente, ou por proposta de um dos Membros e aprovada pela COBAE, será designada urna

Subcomissão Especial constituída por

ferêncíaa da Comissão mediante escrutínio por maioria de votos.
IV - Representar a COBAE em
suas relações externas.
V - Assinar os Termos de Posse
dos Membros e rubricar as atas das
reuniões.
VI - Designar Coordenadores. Relatores e os Membros que devam constdtutr as Subcomissões.
Vil - Nomear o Secretário, o Secretário-Adjunto e os Membros da
Assessoria .
VIII - Convocar Diretores de Ins.títuíçôes nacionais de pesquisas e ensino que se dediquem a atividades
espaciais ou quaisquer outras autoridades de reconhecido valor técnicoprofissional nesse campo, para que
participem, na qualidade de assessores. de reuniões da Comissão ou de
suas Subcomissões.
IX - Encaminhar Exposição de
Motivos ao Presidente da República
sobre matéria de competência da
COBAE.

um Coordenador e dois Membros
também designados pelo Presidente.
Art. 15. Os assuntos da competência da COBAE serão distribuídos, regular e liminarmente, segundo a sua
natureza. às Subcomissões Permanentes de que trata o Art. 13.
Art. 16. OS relatórios. pareceres,
resoluções e propostas das Subcomissões serão distribuídos, com antecedência mínima de sete
dias, aos
membros da COBAE e apresentados
em reunião da Comissão pelo respectivo Coordenador da Subcomissão.

X - Baixar instruções sobre os
serviços da Comissão e da sua Secretaria-Executiva, assinar portarias
e avisos, designar o pessoal civil e
militar, e delegar poderes ao Secretário 'para a prática de atos de natureza administrativa.
XI - Praticar todos os atos necessários ao cumprimento das atdvi ~
dades de competência da COBAE,
previstas no artigo 6.° deste Regulamento.

Seção IV

Das Atribuições dos Membros da

Das Atribuições do presidente

Art. 17. Ao Presidente da COBAE
compete:
I .- Convocar as reuniões da Comissão, determinando o local, dia,
hora e agenda.
TI - Presidir as reuniões, formular
as questões a serem submetidas a vo00, do plenário, cabendo-lhe o voto
de desempate quando for o caso.
UI - Ouvfr o parecer dos membros
da c:qBAE no. assunto de sua competêncía, adotando a indicação das pre-

Seção ·V

COBAE

Art. 18. Aos Membros da COBAE

compete:
I

-

Participar das reuniões.

n - Estudar e relatar processos

que lhes forem distribuidos, emitindo
parecer.
lU - Deliberar, em reumoes da
Comissão e de suas Subcomissões,
conforme estabelecido neste Regulamento.
IV - Tomar parte nas discussões e
votações. apresentar emendas ou
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substitutivos às conclusões dos pareceres e propostas de resoluções e pedir vistas de processos ou adiamento
de discussão.
V - Integrar as Subcomissões Permanentes ou Especiais, para que forem designados pelo Presidente.
VI - Requerer urgência, fundamentada, para inclusão, após esgotada a agenda, de discussão e votação
dos processos não incluídos na mesma, bem como prioridade para diacussão ou votação de determinado assunto.
VII - Apresentar proposta cu indicações e levantar questões de ordem.
VIII - Prestar informações, apresentar relatórios e fornecer elementos relativos às atividades planejadas, programadas, em execução ou
executadas no órgão ou setor de atribuições do órgão representado, ligadas à competência da COBAE.
IX - Propor a convocação, pelo
Presidente da COBAE, das personaIídades de que trata o artigo 11, nas
condições ali previstas,
X - Apresentar voto em separado,
com opinião oriunda do órgão que representa, quando discordar das opiniões da maioria.
Seção VI
Das Atribuições do Representante
EMFA

jO

Art. 19. Ao Representante do ....
EMFA na COBAE compete. além das
atribuições do artigo anterior:
I - Responder pela Presidência e
presidir as reuniões da COBAE, no
impedimento do titular;
II - Desempenhar outras atribuições de que for incumbido pelo Presidente,
Seção VII
Das Atribuições do DiretorExecutivo

Art. 20. Ao Diretor-Executivo da
COBAE compete:
I - Orientar e coordenar os serviQOS técnicos e administrativos dos orgãoa integrantes da Secretaria-Executiva;

TI - Submeter ao Presidente a organização da Agenda das reuniões da
COBAE;

III - Promover todas as medidas
necessárias ao apoio e funcionamento
da COBAE em sua parte técnico-administrativa;
IV - Coordenar as atividades dos
Assessores .

seção VIII
Das Atribuições do Secretário e
Secretário-Adjunto

Art 21. Ao Secretário da COBAE
compete:
I - Secretariar as reuniões da ...
CDBAE elaborando as respectivas
Atas e confeccionar os Termos de
Posse do Presidente e demais Membros;
11 - Providenciar a execução de
todo o expediente da SecretariaExecutiva da COBAE.
Parágrafo único. Ao SecretárioAdjunto da COBAE compete substituir o Secretário no seu impedimento e auxiliá-lo em todas as suas atividades.
Seção IX
Das Atribuições da Assessoria

Art. 22. A Assessoria compete assessorar o Presidente e os Membros
da COBAE em assuntos de competência da Comissão.
Capitulo V
Das Disposições Gerais

Art. 23. As funções de Membros da
COBAE não serão remuneradas,
sendo porém consideradas missões de
serviço relevante.
Art. 24. As eventuais despesas de
transporte, diárias ou de outra natureza, dos Membros da COBAE, correrão por conta das dotações e dos órgãos que representam.

Parágrafo único. As despesas de
que trata este artigo relativas ao pessoal da Secretaria-Executiva da ....
COBAE correrão por conta das dotações à disposição do EMFA.
Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da COBAE,
ouvidos os órgãos diretamente ligados
ao assunto, quando for o caso.
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Capítulo VI

Das Disposições Transitórias
Art. 26 Este Regulamento será
complementado por um Regimento
interno a ser aprovado pelo Presidente da COBAE.

Braslia. 14 de novembro de 1975. Antonio Jorge Corrêa, Ministro Chefe do EMFA - Presidente da
.
CQBAE.

DECRETO

l-T.,O

76.597 -

DE

14

DE

N9VEMBRO DE 1975

Fixa o preço minimo único básico para
financiamento ou aquisição de oteo
bruto de menta "aroensís" da safra de 1975-76, pToduzi-i.'.) nas Unidades da Federação que mencwna.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe con-

fere o artigo 81, item lU da Constítuíção e de acordo com o disposto no
Decreto-lei
de 1966,

TI,O

79. de 19 de dezembro

DECRETA:

Art. 1.0 Fic"a assegurada ao óleo
bruto de menta "arvensls", da safra
de 1975-76, produzido e/ou comercializado nos Estados de Mato Grosso,
Pará, Paraná e São Paulo, a garantia
de preços mínimos de que trata o
Decreto-lei n." 79, de 19 de dezembro
de 1966, atendidas as condições deste
Decreto.
Art. 2.0 O preço mínimo único básico por 1 kg do produto aplicável às
operações de aquisição e ftnanciamento, estabelecido em função de tipos, é de crs 82,50 (oitenta e dois
cruzeiros e cinqüenta centavos) e deverá ser efetivamente pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções,
inclusive do Imposto de Circulação
de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural
(FUNRURAL),
atendidas as especificações de classírícação a serem baixadas pelo Ministério da Agricultura, ou outras equívalentes que vierem a ser fixadas em
instruções da Comissão de Ftnanciamento da Produção.
Art. 3.0 As operações, a que se refere o art. 2.0 deste Decreto, serão

realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de ttnancíamente, serem estendidas, em caráter
excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a
terceiros das operações em questão, será necessário que esses comprovem
ter pago aos produtores, 'JU às cooperativas de produtores, preço nunca
inferior ao mínimo estabelecido neste
Decreto e nas Instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 4.0 Objetivando conceder um
apoio mais efetivo às operações de
preços mínímos, fica a Comlssâo de
Financiamento da Produção autorizada a adquirir as embalagens necessárias e adequadas ao acondicionamento do. óleo bruto de menta, segundo os tipos e padrões especlfícos, hem
como a proceder a sua revenda aos
produtores e cooperativas.
Art. 5.0 As despesas decorrentes da
divulgação do preço ora fixado entre
os seus beneficiários, bem como da
sistemática adotada nas operações da
espécie, poderão ser efetuadas com os
recursos destinados à execução da
Política de Preços Mínimos, ficando
a cargo da Comissão de Fínancíamonto da Produção, a coordenaç'Ic
desta atividade.
Art. 6.0 Fica a Comissão de Financiamento da Produção autottzada a
rever, quanto necessário, o preço mínimo constante deste Decreto, referente à safra de 1975-76, bem como a
zona geo-econômica previamente de...
terminada, podendo, inclusive, alterar o número de zonas, tudo mediante
aprovação pelo COnselho Nacional de
Abastecimento - CONAB.
Art. 7.0 A Comissão de Pínancíamento da Produção baixará as demais instruções, necessárias à execução deste Decreto.
Art. 8.0 Este Decreto entrar';' em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novem oro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Paulo Afonso Romano
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DECRETO N9 76.598 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1975

DiSPõe sobre a traneposiçõo e transformação de cargos para Categorias Funcionais
(los Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares Outras Atividades de Nivel Médio
e Serviços de Transporte Oficial e Portariá, ao Quadro Permanente da Escola
Superior de Agricultura de t.aoras, e àá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens lI! e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 8Q e 99 da Lei n« 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e o que consta do Processo DASPj8.506, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Artifice de Mecânica, do Grupo Artesanato, código:
ART-700; Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: SA··800;
Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Engenharia, e 'I'ecnologista, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código: NM-1000; Motorista
Oficíal e Agente de Portaria, do Grupo serviços de Transporte Oficial e Portaria,
código: TP-1200, do Quadro Permanente da Escola Superior de Agricultura de
Lavras, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo, de que
tratam os decretos de estruturação dos referidos Grupos com as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da Escola Superior de Agricultura de Lavras, na forma
do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
Art. 39 O órgão de pessoal apostilará 05 títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.

Art. 49 A partir aa data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de Classificação
de Cargos, na. forma dos Anexos I e II deste Decreto, de quaisquer retribuições
que, porventura, venham sendo recebidas pelos referidos funcionários a qualquer
título e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o salárío-famílâa e a gratificação
adicional por tempo de serviço.
§ 1Q Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às retribuições
de que trata este artigo, porventura percebidas pelo funcionário, desde aquela
data até a da publicação deste Decreto.
§ 2Q A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber as gratificações
e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei no 1.341, de 22 de agosto
de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 59 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 19 de
novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da Escola Superior de Agricultura de Lavras.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasília, 14 de novembro de 1975;

154~

da Independência e 879 da República.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis

vezzoso

05 anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
18-11-75 (Suplemento).
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DECRETO NO? 76.599 -

DE

14

DE NOVEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e transformação de junções
gratificadas em tunções de confiança, para a composição das Categorias)
Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, ela Tabela Permanente da Universidade Federal do Paraná.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 181, itens r, II e IH, do Decreto-lei n Q 200
de 25 de fevereiro de 1967; no artigo 49 do Decreto-lei nc 900, de 29 de setembró
de 1969; no artigo 79 da Lei ne 5.645, de 10 de dezembro de 1970; e o que consta
dos Processos n 98 DA8p OOI 08 e 8.619, de 1975,
N

DECRETA:

Art. 19 São reclassificados e transformados, na forma do Anexo I, em funções
de confiança integrantes das Categorias Direção Superior, Código LT-DAS-I0l e
Assessoramento Superior, Código LT-DAS-I02, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, Código LT-DAS-I0.o, da Tabela Permanente da Uníversédade Federal
do Paraná, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, os cargos em comissão
e as funções gratificadas, a que se refere o mesmo anexo.
Art. 29 As atribuições dos ocupantes das funções de Assessor, de que trata
este Decreto, são as descritas no Anexo I-A.
Art. 39 O provimento das funções de confiança compreendidas no Anexo I
é da competência do 'Reitor da Universidade Federal do Paraná, na forma prevista
no item II do artigo 49 do Decreto nc 75.656, de 24 de abril de 1975.
Art. 49 Na aplicação deste Decreto, deverá ser observada, quando couber,
a disposição constante do artigo 29 do Decreto nv 75.656, de 1975.
Art. 59 A Universidade Federal do Paraná deverá adotar providências no
sentido de ser adaptado o respectivo Regimento a "Situação Nova" constante do
Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Paraná.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
Joao Paulo dos Reis Velloso

\ ,.-,-,-., ~! -I:' r:~';M~P
00::; anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. - O. de
18-11-75 (Suplemento).

DECRETO N° 76.600 NoVEMBRO DE 1976

DE

14

DE

'Altera diSPositivos do Decreto número 68.099, de 20 de íameirc de 1971,
com a redação dada pelo Decreto
nO 74.099, de 23 de maio de 1974,
que criou a Comissão Brasileira de
~tividades Espaciais (COBAE).

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, iltem III, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Os artigos 2°, 3° e 6° do Decreto nO 68.099, de 20 de janeiro de

1971, modificados pelo Decreto número 74.099, de 23 de maio de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2' Compete à CQBAE:
Submeter ao Presidente da República propostas de diretrizes e de
medidas para a atualização e consecução da Política Nacional do Desenvolvimento das Atividades ER:lJaciais;
bv
Coordenar, em ligação com a
Secretaria do Planejamento da Presidência da República, elaboração de
planos e programas plurianuais e
anuais de atividades espaciais, e propor prioridades para os projetos que
a)
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os integram, submetendo-os à consideração do Presidente da República:
c) Acompanhar
a execução oos
programas de atividades
espaciais,
aprovados em consonância com os
Planos Nacionais de Desenvolvimento;
d)Sugerir a destinação de recursos financeiros para incrementar o
desenvolvimento das atividades espaciais, PQr meio de dotações orçamcutárías ou de outras fontes, mternas
ou externas;
e) Realizar a coordenação superior
dos programas de cooperação externa e acompanhar a respectiva execução, firmando instrumentos necessários com os órgãos de execução astrangeiros ou internacionais, nos casos que Implicarem na atividade de
mais de uma entidade executora nacional. ressalvada a competência específica do Ministro da Fazenda,
quanto aos acordos e convênios de natureza financeira;
j) Emitir pareceres e sugestões 80bre assuntos de, interesse para a consecuçãc da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades gsuaciais e opinar, previamente, quanto
a contratos e convênios com entidades estrangeiras ou internacionais, a
serem firmados pelos órgãos de execução brasileiros;
g) Elaborar projetos
de atualização da legislação em vigor relativa
aos assuntos de atividades espaciais
de modo a ajustá-la ao estabelecido
nas Diretrizes Gerais para a "Polrílca Nacional de Desenvolvimento das
Atividades Espaciais".
"Art. 3° A Comissão Brasileira de
Atividades Espaciais (COBAE) será
constituida dos seguintes Membros,
sob a Presidência do Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas:
- Representante do Ministério da
Marinha;
~ Representante do Ministério do
Exército;
- Representante do Ministério das
Relações Exteriores;
- Representante do Ministério da
Fazenda;
- Representante do Ministério da
Educação e Cultura ;
- Representante do Ministério da
Aeronáutica:
- Representante da Secretaria do
Planejamento;
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- Representante do Ministério das
Minas. e Energia;
- Representante do Ministério das
Comunicações;
- Representante do Estado-Maior
das Forças Armadas;
Representante da SecretariaGeral do Conselho de Segurança Nacional;
- Representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico;
§ 1.0 Nos impedimentos do Ministro
de Estado Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas a Presidência da
COBAE caberá ao Representante desse órgão, que deverá ser um de seus
Oficiais-Generais .
§ 2.° Os Membros da COBAE, indicados dentre as autoridades de alta
categoria funcional e elevada capacidade técnico-profissional, serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-

ca.

§ 3.° O Presidente da COBAE solicitará. quando necessitar, aos MinIStérios sem representação na COBAE,
a indicação de Representantes para
tomar parte em trabalhos relacionados especificamente com suas áreas.
"Art. 6.° Os trabalhos de secretaria
e outros encargos técnicos e administrativos. de interesse da COBAE, serão assegurados por uma Secretaria
Executiva que disporá de dotações
orçamentárias próprias, consignadas
ao EMFA".
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os dispositivos em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Antônio Francisco Azcredo
Silveira
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
J. Araripe Macedo
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Euclides Quandt de Olivezra
Hugo de Andrade Abreu
Antonio Jorge Correa

da
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DECRETO N9 76.601 -

DE

17

DE NOVEMBRO DE 1975

Abre à Presidência da República. em lavor da Escola Superior de Guerra
o crédito suplementar de era 1.364.300,00 para retorço de áo~uçóes
coneiçnaaae no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonsbrtutçâo, e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. lQ Fica aberto à Presidência da República, em favor da. Escola
Superior de Guerra, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.364.30(1,00
(um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil e trezentos cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1100, a saber:
Cr$
1100 -

1.O~

PREE:Im:NCIA DA REPOBLICA

1106 - Escola Superior de Guerra
1106.06092062.482 - Estudos Relacionados à Segurança Na
cional
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas va.riá veís
•••••••••.••••••.•••
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores "
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5.0 - Contr.buíções de Previdência Social
.
R

TOTAl, . .

679.606
658.lCO
1.flOO
7 ~,OO
18.::"00

1.364360

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01"
çamento. a saber:
Cr$ 1,0a
1100 - PRESIDENCIA DA REPOBLICA

1106 - Escola êupertor de Guerra
Atividade 3.1.1.1 -

1106 06092062.482
Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis

3900 3900. tl9999999. 999 3.2 .6. O -

.

167.000

.

1.197 300

RESERVA DE CONTlNGENCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOT~L

1.364 300

Art , 39 Este Decreto entrara em vigor na cate de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflta, 17 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
E:,U,1ESTO GEI~EL

Mário Henrique Simonsen
Jade Paulo dos Re~s Velloso
~1ntonio

tot qe correo
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DECRETO N° 76. 6u2 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ã presidência da República, em favor do Serviço Nacional de Informações, o crédito suplementar de Cr$ 950.000,00 para reforço de dotações consignadas no Vigente Orçamento.

o Presidente da República.
usando da. atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da cooautut,
çâo, e da autorização contêda no artigo 69 da Lei no 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto à Presídêneía da República, em favor do Serviço
Nacional de Informações o crédito suplementar no valor de Cr$ 950. i/Oa,OO
(novr centcs e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

.LyI !r:ri:Fih :~

Cr$
1100 -

1.00

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

1104 -

Serviço Nacional de Informações
Coordenação do Sistema Nacional
Informações
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
02 - Despesas variáveis
3.2.5.0 - oontríbutcões de Previdência Social

1104.c6291f'92.012 -

de
.
.

700 000
250.000

T.;tal . . ..•.•..•.•..••.••••••..•.•.

950.000

A.r\,. 2{< Os recursos necessúrfos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dota.. .fío orçamentária consignada no vigente Orçamenta, a. saber:
'r. " ~
li~i i
Cr$ 1,00
I

1100 -

l

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA

1104 - Serviço Nacional de Informações
Atividade - 1104 06291692.012.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis ..........••..••....
950.0CO
Art. BO Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 17 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEl,

Mârio Henrique Simonsen
Joda po.ul0 ccs Rezs Velioso
João Baptista àe Olíveim Figueiredo

DECRETO N9 76.603 -

DE 17 DE NoVEMBRO DE 1975

Abre 0.0 ;yIimsUmo dezs Mmas e Energia, em favor de diversas unidacles
orçamentárias, o crsauo suplementar de Cr$ 18.175.000,00, para reforço
ae dutaçces ccmetçnaaas no tnçetite Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que .he confere o artigo 81, item IH, da Oonsbttuíçâo, e da autorização contida no artigo 69 da Lei nc 6.187, de 16 de de"-:i::t,t:j'.2t!
zembro de 1974,
DECRETA:

-''''~:~'~~il~l

~ Art. 19 J:llC::\ aberto ao Minfstêrfo das Minas e Energia, em favor de
diversas unidades orç-uuentártas, o crédito suplementar no valor de Cr$
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18.175 ÚOO,OO (dczolto milhões, cento e setenta e cinco mil cruzeiros), para

reforço de dcteçoe. orçamentér-as consignadas ao subanexo 2200, a nacer:

crs
2200 - MJNISU'RIO DAS MINAS E ENERGIA
22iJ2 - Secretaria Geral
2202.0909041:'. 005 - Coordenaçao do Planejamento

01 -

Vencimentos e Vantagens Pixas

2204 2204.02080322.011 -

1,00

97.000

Iuepetcría Geral de Finanças
Admmíatraçâo Financeira, Contabilidade

e Auuítorta

3.1.1.1 - Pessoal Civil
6.).].1 - Pessoal CIvH
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
:,,206 - Ccnsethc «racional do Petróleo
2206.09520212.175 - Coordenação da Pol1ilca Nacional do Pe-

570.000

r-óleo e do Carvão

3.] .1. j

r-essoa' Civil

-

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
220', - Departarrento de Administração
2207.090',C212.012 - coordenação dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 01 2208 220a.C95102:i.2.176 SI LI 01 2209 22U9.0953C21~.013 -

3.1.1.1
01
2210
2210.(:,9070212.010
3.1 1.1
01

-

PeSS0al C1vl1

vencsmente.s e Vantagens Fixas .•......

Departamentc Nacional de Aguas e
Energia Elétrica
Coordenaçéc da Política Nacional de Recu -sos Hídr'ccs e Energéticos
Peasoal Crvtl
vencímentcs e Vantagens Fixas •......•
Departamento Nacional da Produção Mi-

6..400.000

1.347.000

5.200.000

neral

Cooraenação dos serviços Administrativos
Pessoal CIvil
vencimento.... e Vantagens Fixas
Departamentc do Pessoal
Admíntstraçâc de Pessoal
Pesscal Cívtí
vencnnentoe e Vantagens Fixas
Total . .

3.600.000

96\ .000

-18.\75.000
-

Art. zc Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulaçâc parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento eos subanexos 2200 e 2800, a saber:

crs
220'1 -

2201
Atividade
3. 1 .1.1
01
2205
Atividade
1. j .1.1
01
2800
2802

-

Projeto -

MINISn'RJO DAS MINAS E ENERGIA
Gabinete 00 Ministro
220....09070202.001
Lcasoal Civil
çencín entos e vantagens Fixas
.
Divisão de Segurança e Informações
220,). GfJ2916!:l2. 003
Pesacal Civil
venc'mentos e vantagens Fixas
.
T[;t\lnAp.GOR GERAIS DA UNIAO
Recursos seu Supervisão da Secretaria

de I'lanejamento da Presidência da Republica
2802.03070213.100

1,00

350000

150.0CO
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3.1.1..1
01

PC.:..:iOa]

ors 1,00

Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

17.675 COO

'Letal .

18.175.COO

Al t.. 3\1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. recogadas e.a disposições en, contrário.
Brasília, 17 doe novembro de 1975; 154\1 da Independência e 87\1 da
RePública.
ERNE::iTO GUSEL

Mário Henrique Simonsen
6h.igeaki ueta
João Paulo dos Rcts VeUoso

DECRETO

N~'

76.604 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades orçamentórías. o
crédito suplementar de Cl'$ 547.300,00 para reforço de dotações coreiçtuuias 7/0 vigente cnçcmento,
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item In, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6'" oa Lei nv 6.1lj7, de lb .lo uezembro de 1974,

DECRETA:

Art. 1Q Rlca aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades
orçamentárias o crédito suplementar no valor de Cr$ 547.300,00 (quinhentos
e quarenta e sete mil e trezentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0700, a saber:
Cr$ 1,00
0700 0702 0702.158l4fl82.015 -

JUS'l tQA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
....................•.......
3.2.3.3 - Salário-Família . . o
.
0704 - 'I'ríbunal Regional Eleitoral da Bahia
0704.15814882.015 - Encargos com reatrvos e Pensionista
~.2.3.1

- Inativo
.
0705 - TribunaJ Regional Eleitoral do Ceará
D705.02M01l2.021 - Processamento de Causas
~~ .2.3.3 - Salário-Família . .
..
070515814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
:3.2.3.3 - Salárío-Pamflla . . . .......•...........
0714 - 'I'ríbuna Regional Eleitoral da Paraíba
0714.02040 1 12.021 - Processamento de Causas
3.1. 2. O - Ma 'erral de Consumo
.
:3 .1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros ....••....
3;1.4.0 - Encargos Diversos
•.•................•
TOTAL

.

27000
1 000
340.000
110.400

10.90C
22.000
35 000
1.000
547. :~OO

Art 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto deccrre-âo de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
0700 0702 -

JUSl'IÇA. ELEITORAL
Tribunal H" gional Eleitoral de Alagoas

Atividade - 0702.(12040122.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

o ••••••••

28.000
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0714 Atividade 4.1.3.0 -

4. 1 .4. O -

3900 3900. 99999f 99.999 .3.2.6.0 -

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
0714.0204112.021
Equipamentos e Instalações
.

Material Permanente

..........•.....•.

RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

.

ces

.i.OO

13.000

45.0UO
461.300

547.300

TOTAL

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflta, 17 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 37Q da
República.
EI,i:lES'r'Q GEISEL

srmanâo Falcão
Mario Henmqce Simouecn
Jotio Paulo dos Rezs vezzosc

DECRETO NQ 76.605 -

DE

17 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Previàénmú. e Assistência Social o crédito supleMentar
de crs 11.480.000,00. para retorça de dotações 'consignaàas no vigente

Orçamento.

o Presidente da República.,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item I1L da Constituição,
e, ua autonzaçao contida no artigo 6Ç1 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de j974,
DECRETA;

Art. 1ÇI Fica aberto ao Ministério da. Previdência e Assistência Social o
crédito suptementar no valor de Cr$ 11.480.000,00 (onze milhões e quatrocentos e oitenta mil cruzcírceo, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento, a saber;
Cr$ 1.00
23.00 - MINIS'rnRIO DA PREVIDl!:NCIA E
AS3ISTENCIA SOCIAL
23.01 - Gabinete do Ministro
2301.15073922.002 - Assessoramento Relacionaôo a Assuntos
de Natureza Jurídica
3.2.5.0 - Contnbuíções de Previdência Social
50.000
23.02 - Secretaria Geral
2302.15090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vanãveís ....••..............•
800.000
3.2,5.0 - Oontrbuições de Previdência Social ....
150.000
23.04 - Inspetoria Geral de Finanças
2304.15080322.011 - Admínístraçâo Financeira, Contabilidade
e Auditona
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social .....
50.000
23.07 - Secretaria de previdência Social
2307.15824922.384 - Coordenação e Físcalízaçâo da Política de
Previdênc'a Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100.000
2307.15824922.386 - -Iuígamento dos Recursos
Relacionados
com ~ previdência Social
3.2.5.0 - Contríbuíções de Previdência Social ....
50.000
23.08 - Secretaria de Serviços Médicos
2308.15814282.523 - Coordenação dos Serviços Médico-Previdencíáríos
3.2.3.3 - SaJárJo-Familia , _
.
10.000
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Cr$ 1,00
3.2.5. O 23.09 2309.15070212.010 3.1.3,.1 ~
23.10 2310.15070212.013 3.1.1.1 -

Contribuições de Previdência Social
Departamento do Pessoal
Admíníatraçâo de Pessoal
Remuneração de Serv.ços Pessoais .....
Departamento de Admtnístraçâo
Courdenaçâo dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
O~ Despesas Variáveis ...••.......••.....•.
3.1.2.0 - Material de CODSUl'P
.
3.1,3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ....•.
3.1.3.2 -- Outros Serviços de 'I'erceiros ••.........
23.11 - Central de Medicamentos
2311.15750501.700 - Desenvolvímentc de Processos de Obtenção de Matérias Primas QuímiCO-Far-

20.QOO
100.000

200 UOO
1.000.UUO
300.000
1. 300. UUO

macêuticas

3.2.7.9 4.3.5.0 2311.15750501.701 -

Diversas •.......................•.....
Auxílios para Material Permanente ....

Desenvolv'mentc da Engenharia de Pro-

cessos Químicos - Farmacêuticos
Diversas ........• ; ............•........
Modermzação dos Laboratórios Oficiais
de Produçâc de Medicamentos
-1.3.4. O _.• Auxilias para Equipamentos e Instalações • . ...•••........••.......•.......

3,2.7.9 2311.15754311. 702 -

2.900.000
300.000

2.90U.UOU

1.250 000

TOTAL .
11 480 000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
c."e anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs 1,00
23.00 -

MINIS'TI:RIC DA
PREVIDJ;:NCIA E
ASSIS'TI:NCJA SOCIAL
Gabinete de Mímstro
2301. :"5070202.CÜ1
Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Fíxas
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
2301.15073922.002
Material Permanente
.
Secretaria Geral
2302 150ge412. C05
Pessoal Civil
vencimentos e vantagens Fíxas .....••.
Material de Consumo
..
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Bquípamenros e Instalações .........•..
Inspetoria Geral de Finanças
2304.15060322.011
Pessoal Civil
venoímentos e Vantagens Fixas

23.01 Atividade 3.1.1.1 01 3.1.4.0 4.1.3.0 Atividade 4.1.4.0 23.02 Atividade 3.1.1.1 ül 3.1.2.0 3.1.3. 1 4.1.3.0 23.04 Atividade 3.1.1.1 01 02 - Despesas Varíáveía
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações ..........••
4.1. 4. O - Material Permanente
.
23.05 _.- Divisão de Segurança e Informações
Atividade - :::30!j.1529~692 .C03
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
23.06 - Secretaria de Assistência Social
Atividade - 230.15814862.383
3.1.1.1 - Pessoal Civil

300.000
80.000
150.000
'10.000

3DO.OOO
'JO.UOO
400.

O~O

150.000

150.000
150.ÚOO
150.000

120.COO
190.000
140.000

130.000
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crs
02 3.1.3. 1 4.1.3.0 4.1.'.1:.0 23. 'J7 Atividade 3.1.1.1 01 4.1.3.0 4.1.4. O Atdv dade 4.1.3. O -

Despesas Variáveis ...••...........••....
Remuneração de Serviços Pessoais o • • • • •
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente .....
Secretaria de Previdência Social
2307.15b24922.384
Pessoal Civil

23li7.15824922.385
E.qmpament-os e Instalações

0.0 • • • • • • • • 0.0

vencimentos e. vantagens Fixas

.

Equipamentos e Instalações
Material Permanente •.•................

0.0

1,00'
23'J.O rJO
100.000
10.000
90.000

:JG.OOo.
20.000
130.000·

.

.

20.00U
5.000'

Atividade -

2.3C7 .15824922 .386

4.1.3.0 ":1:.1.4.0 23.08 Atividade -3.1.3.1 -

Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente •..•••...•.....•...
Secretaria de Serviços Médlcos

250.000
160.000

4.1.4.0 -

4.1.3.0·23.09 Atividade 3.1.1.1 -

Material Permanente

2308.1581428~.523

Remuneraçao de Serviços Pessoais •....
Equipamentos e Instalações •....... '"
DeilartamE'nto do Pessoal

100.000
9J.OOo.

2309.15070212.010

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FiXas ...••....
02 - Despesas Variáveis ....•.................
4.1.3. O - Equípamentoa e Instalações
.
23.11 - Central de Medicamentos
Projeto - 2311.15750501. 701
4.3.4.0 - nuxmos para EqUipamentos e Instalações. . .....•.........••••....•...•.•
4.3.5.0 - Auxilias para. Material Permanente ....
Projeto - ~311.15754311. 702
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente ...•.
Dl -

TOTAL •••..•••.•••.•.•••••••....•.•

80.000
1,0.000
g5.0UO<

5.000.000·
l.100.000

11.180.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrõrío.
Brasília, 17 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 oe,
República.
ERNESTO GEISEL

Mário H enr'que Dimonsen
Júão Paulo dos Rezs Velloso
Lo G. do Nascimento e Silva

DECRETO N9 76.606 -

DE 17 DE NoVEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério õa Agricultura. c crédito suplementar de Cr$ 45.397.080,00,.
para reforço de dotações consígnadas no vigente Orçamento

O Presidente 'da República

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIL da oonsntuíção,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187. de 16 de deaembro

c:... H174,
DECRETA;

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agrícuttura, o crédito suplementar:
no valor de Ors 45.397.000.00 .quarenta e cinco milhões, trezentos P. n0
venta e sete mil cruzeíro., 1. para reforço de dotações crçamentártas consig-'
nadas aos subanexos J300 e 2800, a saber:
4

•

Atos
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o-s
1300 -

MINlS'rnRlO DA AGRICULTURA

1302 -

Secretaria Geral

1.00

1302.04070212.044 - Manutenção das Diretorias Estaduais
3.1. j.1 - Pessoa' CIvil

(12 - Despesas vanaveís
.
Equípamentos e ~talações
'
.
1302.04080332.027 - Amortízaçâo e Encargos de Financiamento
4.1.3.0 -

3.2.4.101 4.3.1.1 01 1302..04090412.510 3.1.1.1 02 3.1.2.0 â.L. 4. O 4.1.3.0 -4.1.4.0 tS02..0409-0442.037 -.
3.1.2.0 -

.juros dto Divida Pública
F'uncJada Interna ...........•........•..
Amorblaaçâo da Divida Pública
Fundada Interna
.

1303.04150892.808
2.2.7.2
01
03

Pessoa. Cívíl

Despesas . vanã veís •••..••••••••••••••••

Material de consumo
.
Encargos Diversos .••..................

Equipamentos e Instalações

_

.

Material Permanente
.
Previsão dl Safras
Material de Consumo ••.................

Participação em Organismos
Internacionais
nntmeues Internacionais
.
- Coordenacão de Assuntos Internacionais
- Outros Serviços de Terceiros
.
- E:quipamentoF. e Instalações
.
-,- Secretaria Geral - Entíuades gupervísíonadas
- Atívidadea a cargo da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
- Entidades Federais
- Pessoal . .
'."
- Outros Custeios
.

Nacional do Abastecimento
3.2.7.2 - F.ntidades Federais
07 - Contrí ou'çôes de Previdência Social ....
1306 - Departamento de Administração
-r-

-

1307.04150212.122 3.1.1.1 02 3.1.3.2 -1307 04150882.046 4.1.3.0 -

10.591.200

Setorial

C6_~ Sa!állo-Famil1a •
•
.
4.3.4. O - Auxílios para Equipamentos e Instalações
4.3.:5. O ---:- AUX111vs para Material Permanente ....
1303.04160422.807 .:: 'Atividades a cargo da Superintendência'

130ô. 04070212. 013
3.1.3.2
4.1.3.0
4:.1.4.0
1307

1.313.BOO

Organização e Controle da Programaçao

1302.04094112.038 .
8.2.7.1 1302.04094112.042
3.1.3.2
4.1.3.0
1303

20.000
150.000

Coordenação dos Serviços Administrativos
Outros Serviços de Terceiros
.

Equipamentos e Instalações

.

Material Permanente •••................
Departamento Nacional de Produção
Animal

81.400
80.000
18.200
.00.000

sso.one

..19.700

157.000
27.800
"9.300

300.000
2.750.000
580.900

r.o.m.oeo
450.000

700.700

2.100.000
100. GOO
100.000

Manutenção dos Serviços Adt.o.inistratlvos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Out.. os Serviços de Terceiros ••••..••...
Incremento da Produção Animal
Equipamentos .e Instalações
.

20.000
50.000
737.000
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1308 1308.04150972.049

-0,.

Departamento Nacional de Inspeção de

3.1.3.2 -- Outros Bervlços de Terceiros
4.1.3.0 -

o ••••

Equipamentos e Instalações

4.1.4.0 '- Material Permanente
1309 - Departamento Nacional
1309.04140762.053 -

de

.

.
Produção

lizantes

.

3.1.3.2 - Outros' Serviços de Terceiros
.
4.1. 2. O - Serviços em Regime de Programação Especial .

.

0'0

•••••••

4.1.3. O - Equipamentos e mstataçoes " ...•••....
1309.04140801.596 - Plano- Nacional de Sementes

3.1. 2. O 3.1.3.2 1312 1312.04100512.463 3.1.3. ": 1313 13l3. 04.070212.010 3.1.3.2 4.1.4.0 -

275000
286.400
788.600
650.000

Pessoal Civil

02 - Despesas Variáveis
.
1310 -- Departamento Nacional de Engenharia
Rural
1310.04070212.122 - Manutençâe dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas veríãveis
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros ..........•
1310.04070251.675 - Edifício-Sede da Diretoria Estadual do
Rio Grande do Sul
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
1310.04070251.676 - Ediífcío-Bede da Diretoria Estadual do
Piauí
4.1.1.0-0bras Públicas .......•...............•.
1310,04140752.056 - Patrulhas Aéreas de Defesa Vegetal
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros eerviccs de Terceiros ..,
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1310.04140792.055 - lTtillzação Racional do Solo e da Agua
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros .......•...
4.1.:i.O - Equipamentos e Instalações
.
1311 - Departamento Nacional de Servlços de
Comercialização
1311. 04140212.122 - Manutenção doa Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáveis
.
1311.04140972.058 -

ff.724 600
800.000
'WO.OGO

Vegetal
Fomento ao Uso de Corretivos e Ferti-

3.1. 2. O .- Material de Consumo

3.1.1.1 -

crs 1.00

Produtos de Origem Animal
Classrtícaçãc P, Inspeção de Produtos ue
Origem Animal

Cla,.<;,<,ificaçao e Inspeção de Produtos <te
Origem Vegetal
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros ......•....
Departamento Nacional de Meteorologia
Coordenação e Manutenção da Rede Me-

temclógíca Nacional
Outros Serviços de Terceiros ••..........
Departamento do pessoal
Admíniatraçâo de Pessoal
outros serviços de Terceiros
.
Material Permaílente ............••.•.•.

500.UOO

50.UOO
.50.UOO
55.0U3

2.000.0UU

3.322.00U

20·).OJO
200.000
150.0UO
50.000
145.01.10

14.500

5.500
5 ~OO

345.000
400.000
50.000
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01'$ 1,00
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
2802.04090412.510 - Orgamzaçâc e Controle da Programação
Setorial
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.

4.783.400

TOTAL ....•...•.•..................

15.39'/ . 'JOO

2802 -

Arü. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
do anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 1S00 e 2:8QO, e. saber:

c-e
1300 -

1,00

MINlSTERIO DA AGRICULTURA

1302 _. gecretaría Geral
Atividade -

1302.04070212.011

3.1.3.1 Atividade -

Remuneração de Serviços Pessoais

170.000

1302.04090112.510

3.1.3.1 - Remuneração de Servíços Pessoais

Atividade - 1302 04090442.037
3.1.3.2 - outros serviços de Terceiros "
Atividade - ;302.N004112.04~
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.4.0 - ~cargos l)iver~os

4.1.4.0 -

Atividade -

Material Permanente

'

105,000

.
.
,.,.

17.000
469.000
22.300

1302.04150882.036

3.1.2.0·- Material de Consumo
S.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
1307 - Depa!:tamoP.t'l.tü Nacional de
Animal
Atividade -

30.00U

~

,..... .
.
.

1307.C-IIE0212.122

Atividade -- 1307.04!50872.048
3.1.4.0 - Encargos Diversos

--

.
Material Permanente •............ " .
1307.041M3T.:s 04is
Outros Serviços de Terceiros
,
.
Icncargos Diversos '"
-..

lltlvldade -- 1307.04150382.045
3.1.4.0 -Encargos Diversos . .
Atividade -- 1307.04150882.046

3.1.4.0 - Encargos Diversos
1309 - Departamentc Nacional
Vegetal
Projeto -

1309.04140751.428

de

39.000
45.700
.t~1.000

16.700
26,000
149,000
79,000

.

~'3.200

..

32.800

Produção

Material ce Consumo .........••••.....
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
,

3.1.2.0 -

504.600
31 .600
176.000
no 000

Produção

3.1.3.1 - Remuneração, ~e serviços Pessoais
,
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
, .. , .
4.1.4.0 - Material Permanente
.

4.1.4,0
Projeto
3.1.3.2
3.1.4.0

.

344.000
72.900
116.000
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crs 1,00
Atividade -

1309. ('1:140762 053

3.1.3.1·- Remuneração de Serviços Pessoais
.
projeto -- :3U9.041408(1.596
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3. L 4. O -- Encargos Diversos •..••...........••....
1310 - Departamento Nacional de Engenharia
Rural

In.300
l.15rt.OOO
210.000

Projeto -- 1310 04070251.677
4.1.1. O -- Obras Públicas

.

Atividade -- 1310.041407~2.055
3.1.2.0 - Material de Consumo ..
4.1.4.0 -- Material Permanente o • • • • • • • • • • • • • • • •
0.0 • • • • • • • • • • • •

::lU.BOi.!

50.000
60.UOO

'"
0·0

1311 -- Departamento Nacional de Serviços de
Comercialização
Atividade -- 1311.04140272.058
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações

4.1. 4. O -- Material Permanente
1313 -- Departamento do pessoal

, ..

,.

15.000

0'0 •••

IO.UOO

Atividade -- 1313. 04!J70212 .010
3.1.3.1 - Remuneração de servtços Pessoais .....

4.<:::.OOU

2800 -- ENCARGC-S GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sol> Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presídêncía da República

Atividade -- 2802 040Rú342.027

JUIOS da Divida. Pública
Fundada Externa
.
4.3,,1.1 - Amortização da Dívida Pública
02 -- Fm..d ada Externa
.
I'rojeto -- 2802 041C&511.599
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços PessoaIS
.
4.1.3. O - Bquípamentcs e Instalações
.
Projeto -- 2802.04130441.601
3.1.3.2 - Outros ServIços de Terceiros ...•......".
4.1.3.0 - Bqurpamentos e Instalações
.

3.2.4.1 02 -

Projeto

3.5GO,UOlJ
0.605. lIDO

1.427.000
80{).000
J .auo.ooo
10.700.000

-~ ~8a2. 04140751. 360

3,1.2.0 3.1.3.1 3.1.4.0 4.1.3. O 4.1.4.0 -

Material de Consumo
..
Bemuné raçâo de Serviços Pessoaís .....•

Encargos Diversos .•.....•..............
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente ••.................

1. 057 . 500
1.692.100
862.000
2.56, 000
1.115.UOO

Projeto -- 2802. 04J4['1"(6:3'. 06l

3.1.3.1 -

Remuneração de serviços Pessoais

Projeto -- 2802 041'P781.597

.

4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação Especial . . . , .....•....•.••...••......•••. "
AtiVIdade - 2802. 041e0212, 569
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
"
.

TOTAL

.

2.000.000
800.000
1.080.00U
1. 724.000
i .404.000
45.397.000

Artigo 39 Em decorrênc'a do crédito suplementar aberto no presente
Decreto, o anexo III da Lei Orçamentária em curso obedecerá ar segutnte
programação:

27J
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c-s 1,00
4300 -

MINISTf:RIO DA AGRICULTURA

Entidades Supervisionadas
4301 - Superintendência Nacional do Abastecimento
4301.04160422.059 - Promoção e Controle do Abastecimento
4302 - 8u~ermtendência. do riesenvorvímento da
Pesca
.
4302.04150S92.062 - Coordenação da Política do Desenvolvimento da Pesca .......••...............
'rO'IAL •

700.700

;"i,USO,SCO

5.781.600

Art 49 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrárío,
Brasflia, 17 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
"República.
ERNESTO G.EISEL

Paulo Afonso ROmU1tO
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 76.607 - DE 17
NOVEMBRO DE 1975

DE

DECRETO

NQ

76.608 - DE 17
1975

DE

NOVEMBRO DE

-conceae reconhecimento ao curso de
Administração das Faculdades ltite..
gradas Estácio de Sá, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

Concede reconhecimento ao curso de
Farmácia da Faculdade de Farmá..
aia e Bioquímica do Espírito San..
to, com sede na Cidade de Vit6rza.
Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe coufere o artigo 81, item TIl, da conszrtuíçâo, de acordo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842.
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n 9 3.494-75, conforme consta dos Processos 11_ -s 10.253
de 1974 - CFE e 253.163 de 1975
do Ministério da Educação e Cultura,

O Presidente da Repúblrca,
usando das- atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 3.500 de 1975,
conforme consta dos Processos n."s 2:1:.
de 1971 - CFE e 251. 893 de 1972
do Ministério da Educação e Cultural
DECRETA:

DEcREtA:

Art. 1Ç1
E' concedido reconheciArt. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Farmácia, habilitamento ao curso de Administração das
ção em Farmacêutíco-Bíoquímíco, da
Faculdades Integradas Estácto de aa, ' Faculdade de Farmácia e Bioqunmca
mantidas pela Sociedade de Ensino
do Espírito Santo, com sede na <;iSuperior Estácio de Sá, com sede na
dade de Vitória, Estado do Espírito
Cidade do Rio de Janeiro, Estaco do
Santo.
Rio de Janeiro.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
Art. 2,° Este Decreto e~tr<\!'a em
vigor na data de sua publicação, ~e
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contraríc ,
vogadas as disposições em con trárto,
Brasília, 17 de novembro de 1975;
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
154Ç1 da Independência e 879 da
República.
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N9 76.609 -

DE 17 DE

NOVEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao. curso de
Administração da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de
Actministração de Empresas "Camüo

Castelo Branco". com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
.J

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei U9 842,

de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação 0. 0 3.489 de 1975,

conforme consta dos Processos nss ..

12.915 de 1975 - CEF e
253.165
de 1975 do Ministério da Educação

e Cultura.

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração da
Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e de Administração de Empresas "Camílo Castelo Branco", mantida pela Associação Itaquerense de
Ensino, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.610 NOVEMBRO DE

DE

17

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras do Sagrado Coro:
ção de Jesus, mantida peto tneututo das Apóstolas do Sagrado Co
ração de Jesus, com seiie 7/,/;' Cidade
de Bauru, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artig-o 47 da
Lei nv 5,540, de 28 de novembro de

1968, alterado pelo Decreto-lei 119 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n9 3.476 de 1975,
conforme consta dos Processos n-s ..
12.209 de 1975 ~ CEF e 254.387 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências, habilitação em Biologia, da Faculdade da Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado
Coração de Jesus, mantida pele metituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, com sede na Cidade
de Bauru, Estado de São Paulo,
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76,611 - DE 17
NOVEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras
Sagrado Coração de Jesus, com sede na Cidade de
Bauru. Estado de São Paulo.

ao

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n9 3,498 de 1975,
cõllforme consta dos Processos n-a ..
15.601 de 1975 -- CFE e n' 252.151 de

1975 do Ministério da Educacão e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências, habilitação em Matemática, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, mantida pelo
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Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus, com sede na CIdade
de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasUia, 17 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.612 NOVEMBRO

DE 17 DE
DE 1975

Concede reconhecimento à habilitação em Educação Moral e Cívica da
Faculdade de Filosofia, Ciênclas e
Letras do Sagrado Coração de Jesus,
com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei ne 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Fe~
deral de Educação llQ 3.466 de 1975,
conforme consta dos Processos n.sa ,
12,211 de 1975 - CFE e 253,167 de
1975 do Ministério da Educaçã.J e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento à habilitação em Educação Moral e Cívica, licenciatura plena, do
curso de Estudos Sociais da. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
do Sagrado Coração de Jesus, mantida pelo Instituto das Ap6stolas do
Sagrado Coração de Jesus, com sede
na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.613 NOVEMBRO

DE 17 DE
DE 1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Artes Práticas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jaiee,
com sede na cidade de rales, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vtsta o Parecer do Conselho E<\~
deral de Educação nv 3.469 de 1975,
conforme consta dos Processos 1},"8 "
10.331 de 1974 -- CFE e 252 780 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 10 Fica autorizado o funcionamento do curso de nrtcs. Práticas,
habilitações em Artes tnõustrtsrs em
Técnicas Comerciais e em Educação
para o Lar, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Jales, mantida
pela Associação Educacional de JaIes, com sede na cidade de Jales, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76,614 NOVEMBRO

DE 17 DE

DE 1975

rrorroça o prazo da autorização con-

cedida pelo Decreto -n» 74.845, de 6
de novembro de 1974, às Companhias
Arthur Levy Boat seroíce, Inc, e
Arthur Levy do Brasil. Serviços Maritimos Ltda.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o Decreto D. 63.164. de
26 de agosto de 1968, e tendo em' vista
o que consta do Processo n.v 607.544,
de 1973, do Ministério das Minas e
Energia,
O

DECRETA:

Fica prorrogado até 27 de
janeiro de 1977 o prazo da autorização
concedida pelo Decreto n." 74.845, de
6 de novembro de 1974, às Companhias
Art. 1.0
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Arthur Levy Boat servíce, Ine., norteamericana, e Arthur Levy do Brasil,
Serviços Marítimos Ltda., para executarem trabalhos de perfuração, no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei n." 1.098, de 25 de março
de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, mediante

contrato entre as mesmas celebrado,
empregando a embarcação "Bay Bea
Horse" de nacionalidade norte-americana.
Art. 2.° A prorrogação de que trata
este Decreto é concedida sem prejuízo
de sua caducidade, em qualquer tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma da lei
ou do contrato.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
ShigeakiUeki

DECRETO N.o 76.615 - DE 17
NOVEMBRO DE 1975

DF..

Declara .de utilidade pública, para
fins de desapropriação, :íreas âe
terra e benfeitorias destinadas à. bacia de acumulação da Usina HuireIétricc de Capivara. no Rio Paran,l,panema, e localizadas em diversos
Municípios dos Estados de São Paulo e Paraná.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 151, letra "b", do Código de
Águas, no Decreto-lei n." 3 .365, de 21
de junho de 1941, e o que consta do
processo n.s MME 702.830-75,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilídade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra e benfeitorias,
de propriedade particular, ressalvadas
as áreas pertencentes ao Poder PÚ~
blíco, situadas nos Municípios de 'I'acíba, Martinópolts, Iepê, Rancharía,
Paraguaçu Paulista, Maracaí, Cruzália, Florínea e Cândido Motfl., no Estado de São Paulo e, Porecatu, Florestôpolis, Alvorada do Sul, Prímeírc
de Maio, Sertanópolis, Ibiporã, .ratai-

zinho,

Rancho

Alegre,

Sertaneja,

Leópolls, Santa Mariana e Itambara-

cá, no Estado do Paraná, incluindo
Ilhas no Rio Paranapanema e no Rio
Tibagí, necessárias à bacia de acumulação da Usina Hidrelétrica de Capivara, no Rio Paranapanema, cuja
concessão foi outorgada a Centrais
Elétricas de São Paulo S.A. - CESP,
pelo Decreto n." 60.077, de 16 de janeiro de 1967.

Art. 2.° As áreas de terra e benfeltortas referidas no artigo anterior
compreendem aquelas constantes da
planta geral número CAPCAD-2112 e
aprovada pelo Diretor da DIVisão de
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, no Processo número MME 702.830-75, e assim descrítaa:
Limites: Inicia-se no marco 293/L sítuado no eixo da barragem na margem direita do Rio Paranapanema:
segue pela curva de desapropriação,
na cota 336,0 m, na ordem numérica
crescente das estacas, sentido à montante' até a estaca MD 7819, localizada na lateral da estrada municipal
Panema-Frutal do Campo; neste ponto faz um degrau altimétrico, passando da cota 336,0 m para 337,0 m. para fins de remanso; segue pela curva
de desapropriação na cota 337,0 In, na.
ordem numérica crescente das estacas, sentido à montante, pela bacía do
Rio Paranapanema, até o ponto máximo de inundação neste rio, na sua
margem direita, estaca MD 8152;
c.travassa o Rio Paranapanema até
sua margem esquerda, na estaca ME
2952, na cota de desapropriação 337,0
m; segue pela cota 337,0 m, na ordem
numérica decrescente das estacas,
sentido à jusente pela bacia do Rio
Paranapanema e pela bacia .to Rio
das Cinzas, até a estaca ME 250':, localizada na lateral da estrada municipal Panema-Frutal do Campo; neste ponto faz um degrau altimétrico,
passando da cota 337,0 m para 336,0
m: segue pela curva de desapropriação, na cota 336,0 m, na ordem numérica decrescente das estacas, sentido à jusante, pela bacia do Rio Paranapanema, até a estaca ME 823. localizada na lateral da Rodovia PR 87
(Londrina-Assis), na travessia do Rio
Paranapanema; segue pela curva de
desapropriação na cota 336,0 m, na
ordem numérica decrescente das estacas, sentido à jusante, pela bacia do
Rio Paranapanema, até a estaca ~
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numérica decrescente das estacas,
sentido à jusante, pela bacia de Rio
Tibagi e seus afluentes, até a estaca
ME 215, localizada na lateral da estrada municipal Paranagl-Primetro
de Maio; neste ponto faz um degrau
altimétrico, passando da cota 338.0 f i
para 336,0 m; segue pela curva de desapropriação na cota 336 O fi, na ordem numérica decrescente ias estacas, sentido à jusante pela bacia do
Rio Paranapanema e pela bacia do
Rio Vermelho, até a estaca :rvrn ecn,
localizada próximo ao marco 338/1.
implantado no eixo da barragem; segue pelo eixo da barragem, até o marco 293/1, onde teve início esta descrição.
Area: O perímetro descrito engloba a área de 64 508,0580 (sessenta e
quatro mil, quinhentos e oito hectares e quinhentos e oitenta centíareaj
assim distribuída:

000, localizada na confluência cio Rio
Tibagi com o Rio Paranapanema; segue pela curva de desaproprtaçâo, na
cota 336,0 m, na ordem numérica crescente das estacas, sentido à montante, pela bacia do Rio Tibagi e seus
afluentes, até a estaca MD ~3, localizada na lateral da estrada municípal paranagl-Primeiro de Maio; neste
ponto faz um degrau altímétrtco, passando da cota 336,0 m para J38,0 m,
para fins de remanso; segue pela curva de desapropriação na cota 338,0 m,
na ordem numérica crescente das estacas, sentido à montante, pela bacia
do Rio 'I'íbagf e seus afluentes. até o
ponto máximo de inundação 'leste rio,
na sua margem direita, estaca .MD
3462; atravessa o Rio Tibagi até a
sua margem esquerda, na estaca ME
3375, na cota de desapropriação 333,0
m, segue pela cota 338,Om, na ordem

Estado de São Paulo

I
I
I Area cadastrada I Area reservada
NnJNICíPIO
I
I
(ha)
(ha)
I
I
I
I
I
I
1 309,4550
7,3000
Taciba
··· ..•....... 1
I
Martinópolís . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
0,2800
I
11
913,5552
495,3900
Iepê
······.· .. ····
··
1
I
Rancharía . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
I
936,2130
I
Paraguaçu Paulista
!
13,8500
I
Maracai .·
· 1
3 502,1570
242,3000
I
187,0801)
Cruzália
...................•.. ·····1
3 611,4463
Florínea
Cândido Mata

)
'" I

I

TOTAL ..................•. 1

2 628,4800
312,7740
24 228,2105

I

i

I
I
I
I

584,,250
130,2350
1 647,1100

Estado do Paraná

Porecatu
Florestópolís
Alvorada do Sul
Primeiro de Maio
Sertanópolis
Ibíporã

Jataizínho
Rancho Alegre
Sertaneja

I
····.1
1

I
i

I

·.······1

····1
.

,

Leópolls

·

Santa Mariana
Itambaracá
TOTAL

/

1

·1

\

,

I

I.

·.··.1

I

2 529,0350
419,8900
8 575,4554
10 489,7201
2 702,0820
373,8650
252,7770
2 160,8440
9 776,3840
2 139,1300
491,0150
87,6550
39 997,8525

436.7750
270,3100
109,3500
165,5000
191,8450
775,0300
548,7800
223,1700
87,6550
2 S08,4150
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I

Area cadastrada I Area reservada

ILHAS

(ha)

I

RiO Paranapanema

·

I

(ha)

187,9500
94,0450

187,9500
94,0450

281,9950

281,99.50

1 647,1100
2 808,4150

····1

24 228,2105
39,997,8525
281,9950

1

64 508,0580

4 737,5200

1

RIo Tibagi

I

·· .. 1

I

TOTAL

··1

I

I

Estado de São Paulo

[

· .. ··1

Estado do Paraná
Ilhas

··.· .... ·····

·····

TOTAL

281,9D50

I
Art. 3.° Fica autorizada a Cent-ets
Elétricas de São Paulo S.A. - CE8P.

a promover a desapropriação da.') referidas áreas de terra e respectivas
benfeitorias, na forma da leg.staçâo
vigente, com os seus recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15. do Decreto-lei n." 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.s 2.786. de 21 de maio de 1956.

fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no process., de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra e
respectivas benfeitorias, abrangtdas
por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrara e:TI vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154° da Independência e l:!7') da.
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Velei

DECRETO

N,O

76.616 -

00 17 DE

NOVEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidâo administrativa, faixa de terra riestinarJa à
passagem de linha de transmissão
da Centrais Blétrícas Fluminenses
S.A. - CELF, no Estado do Rio de
Janeiro.

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

e tendo em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código dê Aguas,
regulamentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de aco-rdo
com o que consta do processo MME
707.524/73,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utílídade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as

áreas rue terra situadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tende
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Itaperuna e Natividade nos Municípios de mesmos nomes, no Estado do
Rio de Janeiro, cujo projeto e pianta de situação foram aprovados IX>r
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade, do
Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no processo MME
707.524173.
Art. 2.° Fica autorizada a centram
Elétricas Fluminenses S. A. - CELF
a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo anterior

Art. 3.° Fica reconhecida a ('()Dveníêncía da constituição de serv'dãc
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas Fluminenses
S. A. - CELF, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à empresa concessionária de pratrcar
todos os atos de construção, operação
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e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietãrios
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso o gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se. em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.'" A Centrais Elétricas Fluminenses S.A. - CELF, poderá pro,rç.over, em JuizC?, ~_ medidas ne,ce.,:;sárras à constituíçãc da servidão
administrativa de caráter urgente,
utilizando o processo judicial eetabelecido no Decreto-lei n." 3.365. de 21
de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.s 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 5.'" E'ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154.'" da Independência e ~í.'" da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N'" 76.617 - DE 17
NOVEMBRO DE 1975

DE

Concede à EMIG - Empresa de Mineração Guapi - Modelo Límitaâa;
o direito de lavrar areia., areia
quarteosa e cascalho, no Município
de Cachoeiras de Macacu, Estado
ào Rio àe Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição e nos termos do artigo 43, do
Decreto-lei número 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei númeTO 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1'" Fica outorgada à EMIG Empresa de Mineração Guapl - Modelo Limitada, concessão para lavrar

265

areia, areia quartzosa e cascalho, em
terrenos de propriedade de Jean
MareeI 'ruron, no lugar denorntnado
Praia Grande, Distrito de Subaío,
Município de Cachoeiras de Macacu,
Estado do Rio de Janeiro, numa área
de vinte e dois hectares e setenta e
cinco ares (22,75ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cem metros uoonn , no rumo verdadeiro norte (N), do canto
sudeste (SE) da ponte sobre o Rio
Guapí-Açu, na Rodovia RJ-58, entre
Parada Modelo e Cachoeiras de Macacu, e os lados a partir desse vertice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros (lOOm),
Norte; (N); cem metros (100m), este
(E); cem metros (lOOm) , norte (N);
cem metros (100m), este (E);
cem metros (100m), norte (N);
cem metros (100m), este (E);
cem metros (lOOm) , norte (N);
cem metros (100m), este
(E);
cem metros rioerm , norte (N);
cem metros
(100m), este (E);
cem metros (lOOm) , norte (N);
cem metros (lOOm), este (E);
cem metros noon», norte (N) ;
cem metros (100m), este (E);
cem metros (lODm) , norte (N);
cem metros (lOOm), este (E);
cem metros (lOOm) , norte (N) ;
duzentos metros (200 m), este (E);
cento e cinquenta metros Gõüm),
sul (S); cem metros (lOOm), oeste
(W); cem metros (100m), sul (8);
cem metros (100m), oeste (W); cem
metros (100m), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); cem metros
<lOOm),
sul
(8);
cem
metros
100m). oeste (W); cem metros
uuomr , sul (8); cem metros
100m), oeste (W); cem metros
(100m),
sul
(S);
cem
metros
100m), oeste (W) ; cem metros
(100m),
sul
(8);
cem
metros
100m), oeste (W); cem metros
(lOOm) , sul
(8);
cem
metros
100m). oeste (W); cem metros
<lOOm), sul (S); cento e cinquenta
metros (150m), oeste (W); cínquenta
metros (50m). norte (N); crnquente
metros (50m). deste (W).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo e outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste De-
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ereto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às esti-

o que consta do Processo n. ° MME

pulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energi:l Nuclear.

Art. 1.° Ficam declaradas de uüIidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas nas seguintes
faixas:
a) 13,00 (treze) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão. em 138 kV, a ser estabelecida
entre a subestação Joinville e a subestação IV, no Município de .roínvme,
Estado de Santa Catarina;
b) 12,00 (doze) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão. em 69 kV, a ser estabelecida entre
a ,subestação IV e a Fundição Tupy.
no mesmo Município e Estado.
parágrafo único. Os projetos e
planta de situação n.c D-75-004, relatlvos às linhas de transmissão referidas neste artigo, foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas E'
Energia Elétrica, no Processo número MME 702.067-75.

b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tnbutos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nú-

mero 1.038, de 21 de outubro de 1969;

c) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe

incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por

título este Decreto, que será transcrito no Livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Na-

cional da Produção: Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
(DNPM -

812.815-70).

Brasília, 17 de novembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

N.O 76'.618 DE
NOVEMBRO DE 1975

17

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linha,') de trame7/1.~ssão
da Centrais Elétricas de
Santa Catarina S. A. - CELESC.
no Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item lU da Constituição,
tendo em vista o disposto no art. 151,
letra c, do Código de Águas. regulamentadc pelo Decreto n.s 35.851, de
16 de julho de 1954, e de acordo com

702.067-75,
DECRETA:

Art. 2.° Fica autorizada a centrais Elétricas de Santa Catarina
CELESC a promover a constituíçâo de servidão administrativa
nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se
fizer necessário, para a passagem das
linhas de transmissão de que trata o
artigo anterior.
Art. 3.° Fica reconhecida a coavetuência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Santa Catarina
S. A. - CELESC, para o fim indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhastelegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo õnus
limt tarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a exístêncía da servidão, abstendo-se, em
S. A. -

à
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cons(;;quência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos. incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.

aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, no Processo n.e MME 703.026-75.

Art. 4.° A Centrais Elétricas de
Santa Catarina S. A. - CELESC,
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servldão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n,« 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de FOrça e Luz - CPFL
a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na for~a da legislação vigente,
onde tal se Íl.z,er necessário,. para a
passagem da línha de transmissão de
que trata o artigo anterior.

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154.° da rndepedêncta e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76.619 - DE 17
NOVEMBRO DE 1975

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "c", do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto n.O 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
COm o que consta do Processo número
MME 703.026-75,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilldade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, entre os
.
quilômetros 12 + 345,00m e
13 + 100,00m, da linha de transmissão
Piracicaba - Rio das Pedras, MunicípIo de Piracicaba, no Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação n.v BX-D-10670 - São Paulo, foram

Ar.t. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível COm a existência
da servidão, -abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções Ou fazer
plantações de elevado porre.
Art. 4.° A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias
à constituição da servidão administratíva de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.v 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 5.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki uet«
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DECRETO

N.O 76.620 DE
NOVEMBRO DE 1975

17

DE

Deolara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
da Espírito Santo Centrais Elétricas
S.A. ~ ESCELSA.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "e" do Código de Aguas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, e de

acordo com o que consta do Processo
n." MME 700.834-75,
DECRETA:

Art. 1. Ficam declaradas de utlh-

Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terre atingtJas pelo
ôn US, limitarão o USO e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 4." A Espírito Santo Centrais
Elétricas S. A. - ESCELSA poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da eervidãc
administrativa de caráter urgente,
utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n.s 3.365, de 21
de junho de 1941, com as modificações
Introduzidas pela Lei n.s 2.786, de 21
de maio de 1956.

Q

dade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as

áreas de terra sítuadae na faixa de
30,00 (trinta) metros de largura, tendo corno eixo a linha de transmissão
a ser estabelecida entre as subestações
Carapína e Praia, situadas nos Municípios de Serra e de Vitória, respectivamente, no Estado do Espírito Santo, cujo projeto e planta de situação
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Concessão de Serviços
de Eletricidade do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no
Processo n." MME 700.834-75.
Art. 2." Fica autorizada a Espíriw
Santo Centrais Elétricas S. A - .
ESCELSA a promover a constituição
de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3." Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
- ESCELSA para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído à
empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado. ainda, o
acesso à área da servidão através de
prédio serviente. desde que não haja
outra via praticável.

Art. 5." Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76.621
NOVEMBRO DE

DE

1975

17

DE

Revoga Decretos que aprova e alteram
o Regulamento da Escala de Oficiais
Especialistas e de í-numíarta
de
Guarda.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item !lI, da Constituição,
DECRETA:

Art. L" Ficam revogados os Decretos
n.s 31.488, de 19 de setembro de 1952;
n.v 44.046, de 21 de julho de 1958;
n." 45.696, de 3 de abril de 195~; número 45.883, de 27 de abril de 1959 e
n.v 376, de 19 de dezembro de 1961.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo ,
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo
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DECRETO

N.O 76.622 DE
NOVEMBRO DE 1975

17

DECRETO N." 76.624 - DE 18
NOVEMBRO DE 1975

DE

Revoga os Decretos que regulam o
aproveitamento e a formação de Otictaís para os Quadros de Oficiais de
Administração e Especialistas em
Suprimento Técnico, do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam revogados os Decretos n.v 43.903, de 16 de junho de 1953;
n.s 43.920, de 20 de junho de 1958 e
n." 52.123, de 17 de junho de 19-63.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo

DECRETO N.o 76.623 - DE
NOVEMBRQ DE 1975

1'1 DE

promulga a Convenção sobre comercio Internacional das Especi,es ria
Flora e Fauna Selvagens em Periço
de Extinção.

O Presidente da República,
Havendo o congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legísratdvo
n.v 54, de 24 de junho de 1975, a Convenção sobre Comércio Internao. onai
das Espécies da Flora e Fauna Salvagens em Perigo de Extinção, (' mel uida em Washington, a 3 de março de
1973;
E Havendo a referida oonveucco
entrado em vigor, para o Brasil, em 4
de novembro de 1975;
Decreta que a Convenção, apensa
por cópia ac presente Decreto. seja
executada e cumprida tão ínteiramente como nela se contém.
Brasília, 17 de novembro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Antonio FranciSco
Silvetra

Azereao
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A convenção mencionada no pre.sente decreto foi publicada no D. O.
de 19-11-75.

DE

Declara-se de uunaoae pública, para
fins de desapropriação, o imóvel que
menciona, aeetmaao ao Ministério
do EXercito.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
nos termos do art. 5.°, alínea "a", e
art. 6.°, do Decreto-lei n,v 3.365, de
21 de junho de 1941, o imóvel de pro.
prtedade de J. Macedo S.A. - Comercio, Administração e Partícípacoes. com
area de 8.500,OOm2 (Oito rnu e qtnnhentos metros quadrados), da Quadra 12, Parque Iracema, Município de
Maranguape, Estado do Ceará, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério do Exército sob o número 4711-75GabME.
Art. 2.° O imóvel destina-se ao Ministério do Exército, que fica autorizado a promover a desaproprlação,
correndo as despesas à conta dos seus
recursos.
Art. 3.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvzo Frota

DECRETO

N.O

76.625 - DE 18
1975

DE

NOVEM:BRO DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, dos imóveis que menciona.
sztuados no Município de Foz do
Iguaçu, Estado do Poranã,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição;
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I. da Lei n.v 5.972, de 11 dedezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro,
em nome da UniãD Federal, dos terrenos situadas nas margens direita e
esquerda da estrada de rodagem Foz
do Iguaçu-Guaíra, no Município de
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Foz do Iguaçu, Estado do Paraná,
ocupados nos últimos 20 (vinte) anos
pelo Ministério do Exército, sem interrupção nem oposição, e que assim se
caracterizam: Terreno designado por

n,O 1 - partindo de um ponto situado à margem direita da estrada que
liga Foz do Iguaçu a Guaíra e na linha de divisa do terreno na posse do

Ministério do Exército com a Fazenda

Bela Vista, segue por uma üuhe reta

com rumo

de 41° SE e extensão de

2.l60,COm, confrontando GOro terrenos
na posse de Edir O. da Silva, Amandia Antonio Dalpiaz, Ieda M. Lopes,
AI tonío de A. Zanardíní e outro, Ga-

ribaldi Batista de Camargo e Pedro
Morretti; daí, em sentido sul e em
linha sinuosa com 475,OOm, confrontando com Domingos Martins; dai. em
direção oeste, confrontando com o Espólio de Acacio Gauto, mede, em linha quebrada, llO,OOm; daí, em direção oeste, mede 145,00m aproximadamente, confrontando com quem de
direito; dat, em
linha sinuosa
com 715,00 m, confrontan:io com
Carlos Gauto, volta ao alinhamento oeste anterior; dai, em direção
oeste, mede 660,00m; dai, em linha
reta em direção nordeste, mede
.
428,00m, confrontando COm Pedro A.
Denadai; dai, em direção nordeste,
mede 1.046,00m, confrontando com o
mesmo Pedro A. Denadai até alcançar a margem direita da estrada Foz
do Iguaçu e Guaíra, pela qual segue
544,OOm ao ponto inicial, fechando um
polígono com a área de 1.103. 000,00m2
(um milhão. cento e três mil metros
quadrados) ou sejam, 110,30 ha (cento
e dez hectares e trinta ares); Terreno
designado por n.O 2 partindo de
um ponto situado à margem esquerda
da estrada que liga Foz do Iguaçu a
Guaíra e na linha de divisa da Fazenda Bela Vista, segue, por uma linha com rumo de 41° NO e extensão
de 1.620,OOm, confrontando com a Fazenda Bela Vista e chegando à mar"
gem esquerda do Rio Paraná; segue
per este abaixo, numa extensão aproximada de 940,00m, até encontrar a
foz do Rio Bela Vista; dai, sobe por
este, numa extensão aproximada de
2.050,OOm até encontrar a divisa com
quem de direito; dai, segue por uma
reta com rumo de 67° 45' SE e extensão de 1. 203,OOm até encontrar novamente a estrada de Foz do Iguaçu
a Guaíra, segue por esta no rumo de
28" 42' NE e comprimento de 162,30m;
daí, ao rumo de 7° 02' NE, mede ....
311,70m ao ponto inicial, fechando um

polígono com a área de 1. 631. 000,OOm2

(um milhão, seiscentos e trinta e um
metros quadrados) ou sejam,
163,10 ha (cento e sessenta e três hectares e dez ares), de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n.« 0980-06.716, de 1975.
Art. 2.° Os imóveis descritos no
art , 1.0 pertencem à circunscrição judi-tária do Registro Geral de Imóveis
da Comarca de Foz do Iguaçu, Estado
de Paraná.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
mil

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
M ária Henrique Simonsen

DECRETO N.O 76.626 - DE 18
NOVEM:BRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da Uniáo
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lI!, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n." 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fic:a autorizado o registroem nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e benfeitorias, ocupado pelo Ministério do
Exército nos últimos vinte anos sem
interrupção nem oposição, situado à
Avenida Hermílío Alves, número 64.
na Cidade de SâAJ João Del Rei, Estado de Minas Gerais, que assim sedescreve e confronta: o ponto 1 fUI
situado na extremidade esquerda do
imóvel e se desenvolve em três segmentos, ligando as Avenidas Hermílio
Alves e Tiradentes, confrontando com
terrenos da Rede Ferroviária Federal
S.A., sendo do ponto 1 ao ponto 2,
em suave curva, com 11,60m; do ponto
2 ao ponto 3. com 11.50m; do ponto 3
ao ponto 4, com 57,20m; do ponto 4
ao ponto 5, confronta com a Avenida
Tiradentes, com 66,80m; do ponto 5
ao ponto 6, confronta com a Rua Andrade Reis, com 17,60m; do ponto 6,
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em alinhamento perpendicular à Rua
Andrad'B Reis, medindo 14,70m, encontra-se o ponto 7; do ponto 7. em alinhamento quebrado, de direção geral
paralela à R:1a Andrade Reis, que se
desenvolve em três segmentos sendo
do ponto 7 ao ponto 8, com 51,00m;
do ponto 8 ao ponto 9, com 10,40m;
do ponto 9 ao ponto 10, em suave curva com 12,00m; o ponto 10 se COnstituí na extremidade direita da testada
na Avenida Hermílio Alves; entre os
pontos 6 e 10, o Próprio Nacional confronta com terrenos do Posto da Receita Federal em São João Del Rei;
do ponto 10 ao ponto 1, entesta na
Avenida Hermilio Alves, com 40,80m,
fechando um polígono de forma irregular com 4, 342,00m2, de acordo com
a planta e os documentos que acompanham a Exposição de Motivos número 183, de 13 de outubro de 1975, do
Ministério do Exército.
Art. 2,° O imóvel referido no artigo

1.0 pertence à clrcunscríção judiciária

do 2,0 Ofício do Registro Geral de Imóveis da Cidade de São João Del Rei,
Minas Gerais,
Art , 3,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87,0 da
República,
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
M drío Henrique Simonsen

DECRETO N." 76.627 - DE 18
NOVEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado de Pernambuco,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n,s 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do terreno
denominado "Fo~no da Cal''', situado
na CIdade de Olínda, Estado de Per-

291

nambuco, Ocupado pelo Ministério do
Exército nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição, que assim
se descreve e confronta: o ponto 1
está situado ao pé do muro, face SW,
do lote 16. numa distância de 3.75m
da esquina da Rua A 5 do loteamento
da Vila da COHAB que se desenvolve
do lado esquerdo da Rodovia RecifePaulista, nas proximidades do "Terminal do Complexo Rodoviário de Salgadinho". Partindo do ponto I, com
rumo magnético 56°01' NW, numa dístâncla de 97,50m, encontra-se o ponto
2, situado ao pé do muro lateral do
lote 20 do lado NW da Rua A 7-, do
loteamento já citado; o alinhamento
entre os pontos 1 e 2, se desenvolve ao
longo da face SW do referido loteamento; partindo do ponto 2, com rumo
magnético 65°44' SW, numa distância
de 152,50m, encontra-se o ponto 3;
partindo do ponto 3, com rumo magnético 38°30' SE, numa distância de
97,90m. encontra-se o ponto 4; partindo do ponto 4, com rumo magnético
09°47' SE, numa distância de 97.90m,
encontra-se o ponto 5; partindo do
ponto 5. com rumo magnético 65°59"
NE, numa distância de 208,50m. encontra-se o ponto 6; os alinhamentos
compreendidos entre os pontos 2 e 6.
confrontam com terrenos de Marinha;
partindo do ponto 6, com rumo magnético 279 01' NW, numa distância de
S7,50m, encontra-se o ponto 1, início
desta demarcação e descrição. fechando um polígono de forma irregular
com área de 34,341,25m2; o alinhamento compreendido entre os pontos
1 e 6, confronta com diversos traçados e áreas verdes integrantes do loteamento da Vila da COHAB, oe acordo COm a planta e os documentos que
acompanham a Exposição de Motivos
número 184, de 13 de outubro de 1975.
do Ministério do Exército,
Art . 2,0 O imóvel referido no artigo 1.0 pertence à circunscrição judiciária do 1.0 Ofício do Registro Geral
de Imóveis na Cidade de Olínda, PE..
Art. 3,0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário..
Brasília, 18 de novembro de 1975154,° da Independência e 87,0 d~
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
M ária Henrique Simonsen
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DECRETO N. o 76.628 -

DE

18

DE

NOVEMBRO DE 1975

Revoga o Decreto n/' 16.456-A, de 28
de agosto de 1944 que aprovou o
Regulamento para Classificação, Registro e Identificação das Viaturas
-Automóveis do Bxércítc, e dá outras

-proouiênctas,

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conr ere
o artigo 81, item III, da Constituição,

ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETA:

Al't. 1.0 Fica revogado o Decreto
número 16.456-A, de 28 de agosto de
1944, que aprovou o Regulamento para

Classificação, Registro e Identificação

das Viaturas Automóveis do Exército.
Art·. 2.° O Ministério do Exército
baixará normas dispondo sobre Registro, Classificação e Identificação das
Viaturas do Exército no prazo de 45

dias; a contar da data da publicação
do presente decreto.

Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N.o 76.629 - DE 18
NOVEMBRO DE 1975

Art. z,» O imóvel destina-se ao Minístérro do Exército, que fica autorizado a promover a desapropriação,
correndo as despesas à conta dos seus
recursos.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.

DE

Declara-se de Utilidade Pública para
fins de desapropriação, o imóvel que
menciona, destinado ao Ministério
do Exército.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
nos termos do art. 5.", alínea "a" e
art. 6.", do Decreto-lei n.v 3.365, de
21 de junho de 1941, o imóvel de propriedade de Horácio Marques Neto e
sua mulher, com área de 1. 746.33m2
(hum mil setecentos e quarenta e seis
metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados), situado na Quadra 1, Parque Iracema, Município de
Maranguape - CE. de acordo com os
.elementos constantes do processo protocolizado no Ministério do Exército
sob o número 4710-75-GabME.

DECRETO N." 76.630 -

DE

18

DE

NOVEMBRO DE Un5

Dispõe sobre recuiesiticocao de servidores da Unioereiâsute Federal do
Rio Grande do Sul, 11,0 Grupo
Ocupacional: Pesquisa cíentitica, e
dá outras prouuiéncius,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 1I1, da COnstituição,
tendo em vista o disposta no artigo
2.0 , §§ L" e 3.0 , da Lei n." 4.723, de
9 de julho de 1965, ao artlgo 7." da.
Lei n." 4.881-A, de 6 de dezembro
de 1965, no Decreto na 59.664, de 5
de dezembro de 1964, ~ o que consta
do Processo n." 5.883-73, do Departamento Administrativo do Serviço
Público,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovada a classificação dos cargos
a respectivos
ocupantes nas Partes Permanentes e
Especial do Quadro de Pessoal da
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, a partir de 14 de julho de
1965, nas séries de cl asses ce Pesquisador em Engennarra Hídráuhca
e Pesquisador em Química, respective mente, do Grupo Ocupacional TC-1500 - Pesquisa Ctentíflca
instituido pela Lei n.v 1:.723, de 9 de
julho de 1965, regulamentada pelo
Decreto n,» 59.664, de 5 de dezembro de 1966. e suas alterações. na
forma dos anexos.
Art. 2.0 Ficam reclasarftcadcs os
cargos de que trata o artigo 1.0, a.
partir de 1 de janeiro de 1960, no
Quadro único de Pessoal da mesma
Universidade, aprovado pe'o Decret-o
n,v 60.906, de 28 de junho de 1967,
de acordo com o artigo 7." da. Lei
n,« 4.881-A, de 6 de dezembro de
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1965- no Grupo Ocupacional EC-700
_ pesquisa e Ortentacâo Educacional nos cargos de Pesquisador Associado e Pesquisador Auxiliar, na rorma dos anexos.
Art. 3.° Ficam enquadrados, DO
mesmo QU"td o. a partir de 12 de
fevereiro de 1969, na forma do artigo
12 e seu parágrafo único, do Decreto-lei n.v 465. de 10 ríe Ievereíro de
1969. nos cargos de, respectivamente,
Professor Adjunto e Professor Assistente, os cargos de Pesquisador Associado e pesquisador Auxiliar
de
que trata o artigo 2.° deste Decreto,
Art. 4.° Em consequência uas recjassifícaçôes previstas neste Decreto,
ficam alteradas, na mesma proporção, as séries de classes de Engenheí-,
ro, código TC-602, e de TecnologlSfa'
Químico. código TC-203.
Art, 5.° O órgão da Pessoal da
Uni ersídwd- Federal do Rio Grande
do Sul apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decrete,
com observância do artigo 99 da
Constituição.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
<

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. O.
de 2l)-1l-75.

DECRETO

N.O 76.331 -- DE 18 DE
NOVEMBRO DE 1975

Inclui os coraos de QUirltic'J r'eeuologista e Pesquisador em Engenharia Hidráulica nas relações do Decreto n» 59.664, de 5 de dezembro
de 1966.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe con-

fere o artigo 81. item lU, da Constituição e de acordo com o artigo 3.°
do Decreto n.v 59.664, de 5 de dezembro de 1966.
DECRETA;

19 Fica incluída no relacíonamento constante do artigo 19 do
Art.

Decreto n." 59.664, de ;) de dezembro
de 1966, a série de C}:.1SSP.S de Químico Tecnologísta, TC-203_

Art. 2.° Fica incluída no relacionamento 'constante do artigo 29 do
mesmo decreto, a série de classes de
Pesquisador em Engenharia Hidráulica, integrada dos cargos de Engenheiro.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
2G-Il-75.
DECRETO

N." 76.632 DE
NOvEMBRO DE 1975

18

DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a conceder a garantia da União para
operação de crédito externo que
menciona.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 1I1. da Constituição,
e na forma do disposto no Decretolei n.e 1.312. de 15 de fevereiro de 1974,
DECRETA;

Art. 1.0 E' o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia da
União. na forma direta, para operações de crédito externo, no valor de
DM 19.535.737,00 (dezenove milhões
quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e trinta e sete marcos alemães) ,
celebradas entre a Empresa Brasileira
de Telecomunicações S. A. ..... ,
EMBRATEL e a Standard Elektrik
Lorenz AG, com sede em Stuttgart,
República Federal Alemã.
Art. 2.° A operação referida neste
decreto destina-se ao desenvolvimento
dos Sistemas de Telecomunicações
Belo Horizonte-Recife e Rio de Janeiro-São Paulo.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo aoe Reis Velloso
Euclides Quandt de Oliveira
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DECRETO N." 76.633 -

DE

18 DE

NOVEMBRO DE 1975

Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder a garantia da União para
operação de crédito externo que

menciona.
o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe contere
o artigo 81, item lU, da. Constituição,

e na forma do disposto no Decreto-lei
D.O

1.312, de 15 de fevereiro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 E' O Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia da
União, na forma direta, para operação de crédito externo, no valor de
FF3 .357.800,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e sete mil e oitocentos trances franceses), celebrada pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT com o Banque de Pa-

ris et des Pays-Bas.

Art. 2.° O pessoal e o acervo do
órgão, a que se refere o artigo anterior, serão absorvidos pelo 69 Distrito
Naval.
Art. 3.° O Ministro da Marinha baixará os atos que se fizerem necessários
à execução deste Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

DECRETO Nº 76.635 -

ERNESTO GEISEL

18

DE

Exttngue o Comando Naval de Natal,
criado pelo Decreto nr 52.271, de
17 de julho de 1983.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.° E' extinto o Comando Naval
de Natal, criado pelo Decreto número
52.271, de 17 de julho de 1963.
Art. 2.° O pessoal e o acervo do
órgão, a que se refere o artigo anterior, serão absorvidos pelo 3.° Distrito
Naval.

Mario Henrique Siuumsen:
João Paulo dos Reis VeUoso
Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO NQ 76.634 - DE 18
NOVEMBRO DE 1975

DE

NOVEMBRO DE 1975

Art. 2,° O produto da operação re-

ferida neste decreto destina-se a consolidar organizações antes implantadas,
prosseguir com as implantações de
r.ovos sistemas nas Diretorias Regionais de São Paulo e Rio de Janeiro,
estendê-las progressivamente ao plano
nacional e aplicar técnicas tendentes
a atingir uma sistematização do dimensionamento das necessidades.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

GEISEL

Geraldo Azevedo H enning

DE

Extingue o Comando Naval de Ladârio, criado pelo Decreto n» 61.171,
de 13 de agosto de 1967.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111, da Constituição,
DECRETA;

Art. 1.0 E' extinto o Comando Naval de Ladário, criado pelo Decreto
n.e 61.171, de 13 de agosto de 1967.

Art. 3.° O Ministro da Marinha baixará os atos que se fizerem necessários
à execução deste Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 18 de novembro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.

154.°

ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo H enning

295

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N9 76.636 __
o

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transpos.ção e tranetormação de empregos permanentes e earaos
efetivos para as Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serotços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Superior, Outras. Atividades de Nível Médio, Serviços Iuruiicoe e Serviços dr., Transporte Oficial e Portaria, da Tabela
permanente e do Quadro Permanente eLa Agência Nacíotuü-Atí e dá outras

-prooiâenctas,

'

O Presidente da República.,
usando da atríbu'çâo que lhe confere o arülgo 81, itens lI! e VIII doa. Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99 aa Lei nv 5.645, d~ 10 de dezembro
de 1970, e o que consta do processo DASP n9 09630, de 1975
DECRETA:

Art. 19 São transportas e transformados, na forma c."'os Anexos I e I-A, para
as Categorias Funcíorra's de Artífice de Mecânica, Artífice de carpintaria e Marcenaria, Artífice de Artes Gráf'cas e Auxíhar de Artífice, do Grupo Artesanato,
Códigos LT-ART-700 e ART-700; Agente Admínístratrvo e Datilógrafo, do Grupo
Serviços Auxiliares, Códigos LT~SA-800 e SA-800; Méaico, Técnico de Administração, Contador e Técnico em Comurzcaçâc Social, do Grupo Outras Atividades
de Nível Superior, Códigos LT-NS-900 e NS-900; Auxiliar de Enfermagem, 'recnologísta, Agente de 'I'elecomunícaçôes e Eletricidade, Agente de Comunicação
Social, Agente de Clnefotografía e Microfilmagem, Tradutor, Técnico de Contabilidade e Telefonista, do Grupo outras Atdvídaões de Nível Médio, Códigos
.
LT-NM-10üO e NM-1000; Assistente .Iurídícc, do Grupo Serviços Jurídicos, Códigos LT-SJ-1100 e 8J-1100; Motorista Ofícral e Agente de Portaria, do Grupo Ser- viços de Transporte Oficial e Portaria, Códigos LT-TP~1200 e TP-1200, da. Tabela
Permanente e do Qua-dro Permanente da Agência Nacional-Ale, os empregos permanentes e cargos eretévos, cujos ocupantes se habilitaram no processo seíetívo
de que tratam os decretos de estruturação aos referidos Grupos, com as alterações
posteriores, conforme relações nominais constantes dos Anexos li e lI-A deste
Decreto.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo TIr deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da Agência Nacional, na forma do disposto no parágrafo
único do artigo 14 da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de uno.

Art. 39 Ficam extintos e supr'mídos da Tabela Permanente e do Quadro Permanente, da Agência Nacional, os cargos e empregos relacionados no Anexo IV
deste Decreto, cessando o pagamento de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, constantes do mesmo Anexo.
Art. 49 O órgão de Pessoal da Agência Nacional lavrará na carteira de trabalho e na Fícha-õe-Regtstro do Empregado, dos servidores relac.onados no Anexo
lI, as anotações que se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste
Decreto e apostllará os títulos dos servidores relacionados no Anexo lI-A ou os
expedirá para os que não os possuírem.
Art. 59 A partér da data da publicação deste Decreto, cessará, automattcamente, o pagamento aos servidores incluídos no novo Plano de Classificação de
Cargos, rsa forma dos Anexos I e l-A e 11 e lI-A deste Decreto, das gratificações
referentes ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado e de quaisquer outras retr-buíções que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos servidores a qualquer título e sob qualquer
forma, ressalvados apenas o ealário-Jamtha e, em relação aos funcionários, a
gratificação adicional por tempo de serv'ço.
§ 19 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento e
salár.o devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por _força aa implantação cl;o
Plano de Classificação de Cargos, serão deduz-das as parcelas relativas às gratificações e vantagens porventura percebidas pelo servidor, desde aquela data até
a da publicação deste Decreto.
§ 29 A partir da data -da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposíçâo ou transformação, só poderão perceber as gratifica-
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ções e indenizações espec'rtcadas no Anexo II do Decreto-lei nc 1.341, de 22 de
agosto de 1974.
Art. 61,1 Os funcionários, optantes por Categoria Funcional diversa daquela

a que poderiam, originariamente, concorrer, são mantidos no Quadro de Pessoal
estatutário na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 79 Os efeitos rínance'ros deste Decreto, com base nas faixas grac'uaís
de vencimento e salário indicadas nas relações nominais constantes dos Anexos II
e lI-A, vigorarão a partir de 19 de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta 'CIos recursos orçamentários próprios da Agência Nacional.
Art. 81 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
85 disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 19'1'5; 1549 da. Incêependêncta e 87l~ da República.
ERNElSTO GEISEL

João Paulo dos Reis

verzosc

Golbery do Couto e Silva

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
21-11-75 (Suplemento).
DECRETO N9 76.637 - DE 19 DE4.- •. ii
NOVEMBRO DE 1975
Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádw Difusora Mearim
S. A., para que a Rádio Meanm
Ltd1J.. passe a executar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Caxias, Estado do
Maranhão.

do com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nv 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a entidade aderiu, mediante
termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as
característdcas técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem . como, Se necessário, o prazo à
adaptação das que forem estabeleci-

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, combinado das.
com o artigo 89, item XV, letra "a",!
Art. 2Q Este Decreto entrará em
da Constituição e nos termos do arvigor na data de sua publlcacâc. retigo 69 da Lei nc 5.785, de 23 de juvogadas as disposições em contrário.
nho de 1972, e tendo em vista o que
consta do Processo MC nv 40.480-73,
Brasília, 19 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
DECRETA:
República.
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei nv 4.117,
ERNESTO GEISEL
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
Euclides Quandt de Olivelra
do Decreto no 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a
partir de 19 de maio de 1973, a outorDECRETO N9 76.638 - DE 19 D1<;
ga deferida pela Portaria MVOP núNOVEMBRO DE 1975
mero 543, de 6 de junho de 195-5, publícada no Duirtc Otíciiü da Unho
Dispõe sobre retificação de enquade 14 subseqüente, à Rádio Difusora
dramento de servidores da UniversiMearim S.A .• para que a Rádio Meadade Federal de Mlnas Gerais, e dd
rim Ltda , passe a executar na cidaoutras providências.
de de Caxias, Estado do Maranhão
sem direito de exclusividade. serviço
O Presidente da República,
de radiodifusão sonora em onda tropical.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, d'l Constitui~ 19 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovaria
ção, e tendo em vista o disposto no
artigo 12 do Decreto-lei nc 465, de
por este decreto, reger-se-á de acor-

297

ATOS DO PODER EXECUTIVO

10 de fevereiro de 1969. e o que consta
do Processo nv 6.350-75, do Departamento Administrativo do Serviço
Público,
DECRETA:

DECRETA:

Art. 1Q Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto nc 60.938. de 4 de
julho de 1967, que dispõe sobre o Quadro único de Pessoal da Uníverst.fade Federal de Minas Gerais, com as
alterações posteriores, pa-e efeito de
serem excluídos 17 (d-ozesset.p) cargos
de pesquisador Auxiliar, código
EC-704 15. ocupados p-r Afonso ceiso Guimarães, Aguinaldo Antônio de
Carva'ho. Agostinho de Souza Parma, Antônio Máximo Ribeiro da Luz,
Antônio Sidney Siqueira Gomes. ÊIcio Costa Couto, Fábio do Nascimento Moura, Fábio Wanderley Reis. Guglielmo Marooní Btefanl. .ran, Faria
Sherer, José Birchal Wanderley, José
LUlZ Pedersolí. .Io-é M"''"i'l o-rvatno,
Maria HeI ena Marques Fonseca Cardoso, Marneu Ferreira Stvrltng. Nivaldo Andrade e Taltta RIbeiro da
Luz, e de serem incluídos. na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal,
17 (dezessete) cargos de Professor
Assistente, código EC-503. 20, e neles
considerar enquadrados os mesmos
servidores .
Art. 2Q Na execução d".<::te Decreto
aplicam-se, no que couber. as disposições do Decreto nv 60.938, de 4
de julho de 1967.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brastlía. 19 de novembro de 1975:
154Q da Independência e 879 da
República..
ERNESTO

mero 4.069, de 11 de junho da 1962,
e o que consta do Processo número
6.993-75, do Departamento Administrativo do Serviço Público,

GEISEL

Ney Braga

Art. 1Q Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto nv 65.609. d- 23 de outubro de 1969. que aprovou o enquajr!lmento dos servidores da Escola Técnica Federal de Minas Gerais vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura, amparados pelo artigo 23,
parágrafo único, da Lei no 4.069, de
11 de junho de 1962. para efeito de ser
incluído um cargo de Professor de
Práticas Educativas (Educação Física), Código EC-511.16. e nele considerar enquadrado, a partir de 15 de
junho de 1962, Gilson Sant' Anna.
Art. 29 A partir de 29 de junho
de 19~4. com efeitos finanrv-tros a contar de 1Q de junho de 1964, fica reclassificado no nível 19 o cargo de
que trata o artigo anterior. de Mordo
com o artigo 4Q, § IQ. da Lei número
4.345. de 26 de junho de 1964, e o
Decreto nv 55.244, de 22 de dezembro
de 19M.
Art. 3Q Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber. as disposições do Decreto no 65.609, de 23 de
outubro de 1969.
Art. 4Q O órgão de pessoal respectivo expedirá o título ao funcionário
atingido por este Decreto. com ohservância do disposto no artigo 99 da
Constituição .
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro d" 1975;
154Q da independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76.639 - DE 19 DE
NOVEMDRO DE 1975
Dispõe sobre enquadramento rire ser-oíâor da Escola Técnica Federal de
Minas Gerais, e dá outras providên-

cias.
o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 23, parágrafo único, da Lei nú-

DECRETO NQ 76.640 - DE 19
NOVEMBRO DE 1975

DE

Inclui Categoria Funcional no Grupo outras Atividades de Nível
Superior, a que Se retere a Lei numero 5.645, de 10 de dezembro ue
1970, e dá outras prov1dências.

O Presidente da República,
usando da atrtbu'ção que lhe confere o artigo 81, item HI, da Oonstl-
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tuição, e tendo em vista o disposto
no artigo 79 da Lei nc 5.645. de 10
de dezembro de 1970.
DECRETA;

Art. 19 Fica incluída no orupo -

Outras Atividades de Nível Superior,
estruturado pelo Decreto nv 72.493, de

EXECUTIVO

Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 19 de novembro de 1975;
da Independência e 379 da
República.

1549

19 de julho de 1973, a Categoria Fun-

ERNESTO

COUlgO NS-936.

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

cional de Técnico em Ensino e orientação Educacional, designada paro
Art. 29 As classes integrantes da
Categoria Funcional prevista no artigo anterior dístrtbutr-se-ao, na ror
ma do Anexo deste Decreto, pela escala de níveis do Grupo, a que se
refere o artigo 29 do Decreto número
72.493, ue 1973. alterado pelos de numeras 73.862, de 14 de março de 1974,
e 75.525, de 24 de março de 1971).

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O. de
20-11-75.

DECRETO

Art. 39 Somente poderá inscreverSe no concurso para ingresso na Categoria Funcional de Técnico em Ensino e Orientação Educacional quem
possuir Graduação em Nível superior,
com habilitação específica para Supervísão de Ensino ou Orientação
Educacional.
Art. 49 A alínea "g" do parágrafo
único do artigo 10 do Decreto número 72.493, de 19 de julho de 1973, passa a vigorar com a seguinte reda-

çao:

"g) diploma de curso superior,
para a categoria Funcional de
Técnico em Assuntos Educacio-

nais" .

Art. 5tt Aplica-se o requisito constante da alínea alterada pela artigo
anterior à hipótese de transformação
de cargos, prevista no item XXV do
artigo 59 do Decreto nc 72.493, de
19 de julho de 1973, bem assím aos
casos de transposição ou transformaçào de empregos para a Oategorla de
Técnico em Assuntos Educactonaís ,
Art. 69 Na aplicação do disposto
neste Decreto serão observadas, integralmente, as normas constantes do
Decreto nv 72.493, de 1973.

NQ

7t>.641 -

DE 19 DE

NOVEMBRo DE 1975

Parágrafo único. Fica incluída no

Nivel 7 da escala de que trata este
artigo, a seguinte característica;
"XIV - a trabalhos de pesquisa e assistência técnico-pedagógica aos professores, para melhoria
do processo enslno-aprendízagem,
e de análise de desempenho de
alunos na vida escoter».

GEISEL

Declara a caducidade do
de Mina qUe menciona.

Manifesto

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos termos do artigo 7°. parágrafo único; artigo 63, parágrafo
39; e artigo 65, letra "a", do Decretolei nc 227, de 28 de fevereiro de 1907
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei no 318, de 14 de março de
1967.
DECRETA:

Artigo 19 Fica declarado caduco o
Manif.esto de Mina no 58, de 12 de
agosto de 1935, referente à mina de
ouro situada no lugar denominado
Vauthier, Município de Dom Pedrtto,
Estado do Río Grande do SU1, do qual
são titulares os herdeiros de Antonio
Maria Barbieri Sobrinho.
Artigo 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação (DNPM 1572-35).
Braaílía, 19 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 87' da

República.
ERNESTO

GEISF.L

Shigeaki ueki
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DECRETO N9 76.642 ---

DE 19 DE

NOVEMBRO DE 1975

Declara de utiliit.ade pública, para
fins de constituição de servidão aetmimstrativa, faixa de terra âestrnada à passagem de linha r},e f""ansmissão da Companhia Paulista de
Força e Luz~CPFL, no Estado de
São Paulo.

O Presidente da Repúbl'ca
.usando da atribuição que lhe -onfere
o artigo 81, item IH da Constlbuiçâo,
·e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de éguas, re.gulamentado pelo Decreto nv 3-5.851,
de 16 de julho de 1954, e de eccrdo
-com o que consta Co Processo 1\D'IE
703.219-75,
DECRETA:

Art. 19 Ficam declaradas de uttlt-dade, pública, para r'ns de constituí.çâo de servidão
administrativa, as
áreas de terra situadas na raixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
'como eixo a linha de transmíssâo que
parte de um ponto da linha tronco
Itadpava-Sâo Simão (entre as estruturas nvs 17-3 e 17-4) até a sede do
Muracip'o de Cravínhos, no Estaco
de
~' .ulo. cujos projetos e planta
-de situação foram aprovados por ato
-do Diretor da Divisão de Concessão
de Serviços de Eletricidade do Depar.tamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Processe MME (03.219-~I5.
Art. 29 Fica autorizada a Oompanhía Paulista de Força e Luz _.
CPFL a promover a constétuíçâo de
.servtdâo admímstratlvn nas referidas
áreas de terra, na forma c:'a regtalação Vigente, onde tal se fizer neces.sàna, para a' passagem da linha. de.
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3'? Fica recorshecída a convenlêncía da constltu.çào de servidão
-admtnistratíva
necessária em favor
.da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, para o fim indicado, a
-qual compreende o direito atríbuido à
empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada li~
nha de transmissão e de lírrhas tele.grárlcas ou telefônicas auxiliares, bem
corno su 1S possíveis alterações ou re.construções, sendo-lhe
assegurado
.aínda, o acesso à área da servidão
.através de prédio serviente, desde que
não haja outra vêa praticável.
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Parágrafo Ull1CO. OS proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a exístênela ca servidão, abstendo-se, Pro conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte,
Art . 4Q A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, poderá promo~
ver, em Juízo, as medidas necessárías
à constituição da servidão admínístrativa de caráter urgente, utilizando
o processo
judicial estabelecíêo no
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações íntroduzidas pela Lei rfl 2.786, de 21 de
maio de 195-6,
Art 5'?__ Este Decreto entrará em vtgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shzgeaki

ueu

DECRETO N9 76.643 NOVEMBRO

DE

19

DE'

DE 1975

Outorga à Companhia Fiação e Tece. taçem: São Pedro, concessão para o
aproveitamento hidráulico dp. um
trecho do Rio Tietê WJ Estado de
São Paulo, para uso exclusivo.

O Presidente da Repúblíoa
usanao da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 111 da: Constituição
e nos te: mos dos artigos 140, letra a e
150 do Código de Aguas, e tenõo em
vista o que consta do Processo número
MME 701.290-72,
DECRETA:

Art , 1Çl 11: outorgada à Comparrhra
Fiação
Tecelagem São Pedro concessão para o aproveitamento hidráudco de um trecho do Rio Tietê,
onde se acha instalada a Usina São
P-edro, no Munícípío de Itu. Estado de
São Paulo, não conrerindo o oresente
titulo, delegação de Poder Público à
concess'onárta.
Art. 29 O aproveitamento se ~f'~'>tina
à produção de energia elétrica para
uso exclusivo da concessionária. que

e
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não poderá fazer cessão a terceiros,

mesmo a título gratuito.
parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo c for-

necimento de energia aos associados
da concess'onária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art 39 A concessionária fica obri-

gada a cumprir o disposto no CÓdigo

oe

Aguas, leis subseqüentes e regulamentos.
Art. 4 9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) ecos.
Art. 59 Fica a concesslonárra obrigada a requerer ao Governo Federal,
nos se's (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, SUa renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sue. desistênci-a.
Parágrafo único. No caso de desístênc'a, fica a critério do Poder COncedente exigir que a concessionária
reponha, por sua conta, o':' curso
d'água em seu primitivo estado.
Art. 6Q Compete à concesslonárta
provocar que o Governo no Estado
de São Paulo, titular do domínio das
águas, se manifeste, nos dois (2)
anos que antecederem o fim do prazo
de vigência da concessão, sobre seu
interesse ou não pela reversão d06
bens e instalações e encaminhar,
dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 79 O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em corrtrário.
Brasília, 19 de novembro de 1975;
1541,} da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

shigeaki uei«

DECRETO N9 76.644 NOVEMBRO

DE

19 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Psicologia da Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Guaruínoe,
com sede na cidade de Guarutnoe,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da consü-

tuição, de acordo com o artigo 17 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n» 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo-

Vi ca
r~~)r do
,- «tio
deral de Educação nc 2.969 de 1975,
conforme consta dos Procesv- n.vs ..

em

11.172 de 1974 - CFE e 250.369 d.·
1975 do Ministério da Educação e Cul-

tura,

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Psicologia, licenciatura e bacharelado, da Faculdade·
de Filosofia, Ciências e Letras de
Guarulhos, mantida pela Asaoctação,
Educacional Presidente Kennedy, com
sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara. em,
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contreno..
Brasília, 19 de novembro de 1975'
1549 da Independência e 87Q d:k

República.

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N? 76.645 NOVEMBRO DE

DE 19 DE

1975

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Tecnologia do Instituto.
Educacional Piracicabano cem sede
na cidade de Piracicaba, Estado de·
São Paulo

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de acordo com o artigo 47 da.
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei ne 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo.
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 2.545 de 1975,
conforme consta dos Processos nss "
7.960 de 1974 e 14.504 de 1975 - CFE:
e 235.145 de 1975 do Ministério da

Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o tuncíenamento da Faculdade de 'I'ecnología.,
com o curso de Engenharia de Produçâo. mantida pelo Instituto Educacional Piracícabano, com sede na cidade'
de Piracicaba, Estado de São Paulo.
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Art. 21? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 871? da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO NI? 76.646 -

5.429 de 1973 DE 19 DE'

DECRETA:

Art. 19

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática do Centro Pedagógico
de Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da constatuíção, de acordo com o artigo 47 da
Lei nc 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo
em VlSLa o e-acece a-j
-iseuio r"<;ldera! de Educação nc 2.974 de 197:'),
conforme consta dos Processos nvs ..
CFE e 251.252 de

1975 do Ministério da Educação e Cultura,

Fica autorizado o funcionamento do curso de Educação Artística, licenciaturas de 19 grau e plena,
habilitações em Artes. Plásticas e Desenho, da Faculdade de Educação de
Marília, mantida pela Associação de
Ensino de Marilia, com sede na cidade
de Marília, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

DECRETO

N9 76.648 -

DE 19 DE

NOVEMBRO DE 1975

Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Matemática do
Centro Pedagógico de Três Lagoas,
em Três Lagoas, Estado de Mato
Grosso, mantido pela trníversídaae
Estadual de Mato Grosso, com sede
na cidade de Campo Grande, no mesmo Estado.
Art. 2º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de novembro de 1975;
154'" da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
N9 76.647 DE
NOVEMBRO DE 1975

GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

DECRETO

CFE e 247.116 de 1975

do Ministério da Educação e Cultura,

NOVEMBRO DE 1975

11.179 de 1974 -

tuíção, de' acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-Iet 11" 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Pederal de Educação nc 2.921 de 19~i5,
consta dos Processos nvs "conforme

Concede reconhecimento à habilitação
em Educação Moral e Civica,
do
curso de Estudos Sociais da Faculdade de Fílosofia. Ciências e Letras
de Bebedouro, com sede na cidade
de Bebedouro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República.
usando das atribuições" que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtulção, de acordo com o artigo 47 da
Lei nv 5.540, de 28 de novembro de
1968_ alterado p ato O'. r

10.616 de 1974 -

19 DE

Autorzm o tumcionnmento do curso
de Educação Artistica da Faculdade
de Educação de Marília, com sede
na cidade de Marília, Estado de saú
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe con..
fere o artigo 81, item lU, da Constí-

842.

de 9 de setembro de 1969. e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nQ 1. 865 de 1975,
conforme consta dos Processo- n. "s ."
CFE e 234.910 de

1975 do Ministério da Educação e Cul-

tura,

DECRETA;

Art. 19 E' concedido reconhecimento à habilitação em Educação Moral e cívica, licenciatura plena, do
curso de Estudos Sociais da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro, mantida pela Organízação
Educacional Barão de Mauá. com sede
na cidade de Bebedouro, Estado de
Sâo Paulo.
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 19 de novembro de 1975;
da Independência e 879 da
República.

15M

ERNESTO

GEISEL

12.178 de 1975 - CFE e 252.781 de
1975 do Ministério da Educação e Cul-

Ney Braga

DECRETO N9 76.649 - DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis da Faculdade tle
Administração e Ciências Contábeis
de Guarulhoe, com sede na cidade
de Guarutnoe, Estado de São PaulO.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constdtuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei n Q
842. de 9 de setembro de 1969. e tendo
Federal de rcducação nv 3.487 de 1975,

em vista o Parecer do Conselho

conto-me consta dos Processos n.vs ..
12.179 de 1975 - CFE e 253.358 de
t9 75 do Ministério da Educação e Cul-

tura,

tura,

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração da
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Guarulhos, mantida
pela Sociedade Guarulhense de Educação, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 19 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9

76.651 -

DE

19 DE

NOVEMBRO DE 1975

DECRETA;

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao cursa de Ciências Ccntébeís
da Faculdade de Admtntst- açâ.r e Ciências Contábeis de Guarulhos, mantida pela Sociedade Guarulhense de
Educação, com sede na cidade de
Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasflia, 19 de novembro de 1975;
154Ç da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 3.488 de 1975,
conforme consta dos Processos nss ..

GEISEl..,

Ney Braga

DECRETO N9 76.650 NOVEMERO

DE 19 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Administração da FaculõaA~ de Administração e Ciências Contábeis de
Guaruinoe, com sede na cidade de
Guariühos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
.usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da cons-

Altera a estrutura administrativa da
Rede Ferroviária Federal Hocieda
de Anónima - RFFSA. e dá outras
provZdênczas.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição,
o;ECRETA:

Art. 19 A Administração da Rede
Perrovíárta Federal Sociedade Anônima. - RFFSA será exercida por uma
Diretoria composta de, no máxímo, 12
(doze) membros, a saber: 1 (um)
Presidente e até 11 (onze) Diretores.
§ 19 As atribuições da Diretoria da
Rede Ferrovíáría Federal S A., bem
como os mandatos dos Diretores, serão estabelecidos nos seus Estatutos.
§ 29 A Administração das subsidiárias da Rede Ferroviária Federal
S. A. será exercida por Dlretorte
com a composição e atribuições estabelecidas nos respectivos Estatutos.
§ 39 Ficam
extintos os Conselhos
Consultivos da Rede Ferrovtárta Federal S, A. e de suas subsidiárias.

Aros

Art. 29 No prazo de 60 (sessenta)
dias, a RFFSA e empresas subsídíárias referidas no artigo anterior promoverão a reforma dos seus Estatutos
COm o objetivo de adequá-los ao presente Decreto.
Parágrafo antco. OS novos Estatutos somente entrarão em vigor com
a homologação pelo Ministro dos
Transportes.
Art. 3." No exercício de suas atdvicaces, a Rede Ferroviária Federal
S.A. atuará com a estrutura que ter
mais adequada à consecução dos 5eGS
DECRETO N9
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objetivos, a qual deverá ser estabelecida e aprovada na forma das disposições estatutárias da Empresa.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 19 de novembro de :.-975;
1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNEsTO GEISEL
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis veuo»
DE

19

DE NOVEMBRQ DE

1975

Dispõe SObre a reclassificClÇ{to de cargas em comissão e transformação de
encargos de gabinete, paro a. composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, da Tabela Permanente da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lII, da Constdtutçãa,
e .tendc em vista. o disposto no artigo 181, itens I e lI, do Decreto-lei no
200, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 49 do Decreto-lei nc 900, de 29
de setembro de 1969; no artigo 79 da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de
1970; e o que consta do Processo DASP nc 8.486, de 1975.
DECRETA'

Art. 19 São reclasslficados e transrormaõos. na forma do Anexo I,
em funções de confiança integrantes das Categorias Direção Superior, Código LT-DAS-101, e Assessoramento Superior, Código LT-DAS-102, do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, Código LT-DAS-100, ia Tabela Permanente da Universtdade Federal do Rio Grande do Sul, os cargos
em comissão e encargos de gabinete constantes do mesmo Anexo I.
Art. 2'? O provimento das funções de conftança compreendidas no
Anexo I é da competência do Reitor da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, na forma prevista no item TI do artigo 49 do Decreto 119
75.656. de 24 de abril de 1975.
Art. 39 Na aplicação deste Decreto, deverá ser observada, quando
couber, a díspcsíção constante de; artigo 29 do Decreto nc 75.656, de 1975
Art. 4'? As atríbuíções dos ocupantes das funções de Assessor de Que
trata este Decreto são as descritas no Anexo I-A.
Art. 5Q OS encargos de gabinete e os empregos relacionados no Anexo
II ficam suprimid.os para fim de. compensar a despesa decorrente da _execução deste Decreto.
Art.- 6'? As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendídas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re. . .cgadas as disposições: -em contrário.
Brastlía, 19 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
JoãtJ Paulo-dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. o.
de 20-11-75.
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DECRETA:

DECRETO N." 76.653 _ DE 20
NOVEMBRO DE 1975

Artigo único. É declarado luto
oficial em todo o pais, por três dias,
a partir desta data, pelo falecimento
de sua Exceíêncía o Senhor Generalíssimo Francisco 'Franco Bahamonde, Chefe do Estado Espanhol.
Brasíka, 20 de novembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.0 da
República.

DE

Declara luto oficial.

o

Presidente da República,

ERNESTO GEISEL
A rmando Falcão

no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,

DECRETO N° 76.65-1 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ao Mtnistério íLa 'FC4.zenWr. eM. favor de diversas unuiaâes orçamentárias, o crédito eui.tementos de crs 12.033.600,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
o Presidente da Repúbhca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da consatuíçac
e da e.ut- -izaçác contcua no artdgc 6Q da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor de diversas
unidades orçamentárias. o crédi'c suplementar no valor de Cr$ 12.033 600,00
(doze milhões. trinta e três mil t seiscentos cruzeros) , para reforço fe õo-

taç5es orçamentárias consígnadas ao subanexo 1700, a saber:

crs
1700 1702
1702.03090412,005
3.2.5.0
1702.03090422.125
3.2.5.0
1703

-

Secretaria Geral
Cooruenaçác do Planejamento
Ccntríbuíções de Previdência Social ..
Regularízaçao de Preços
Conbrtbuíções de Previdência Social ...
Secretaria Geral
Entidades super-

664 000
100.000

vtslonadas
Projetos a Cargo

da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nack nal
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
.
1706 - Conselho de Política Aduaneira
1706.03070422.458 - Orientação t; Execução da Politica Aduaneira.
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros .........•
3.2.5.0 - Coatrjbulçêes de Previdência Socíar ....
1709 - Delegacias Estaduais do Ministério da

1703.11655711.891 -

1.00

MINISTllRIG DA FAZENDA

Fazends
1709.03070212.122 - Ma.iutençâo dos Serviços Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2,3.3 .- Salário-Família
.

1710 - Secretaria cl.à Receita Federal

1710.D3080302.136 _. Admtnístração Fiscal e Tributária
3.2.5.0 - Contribuições da Previdência Social

4.437.600

60.000
100.UOO

6.092.000
10.000
250.000
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Cr$ 1,00
1712 -.' Serviço do Patrimônio da União
1712.03070212.140 - Identífícação Cadastro e Tombamento

de Terrenos e Prédios da União
3.1.3.2 - .Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

.

320.000

.

12.033.600

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
c-s 1,00
1700 - MINISTI;:RlO DA FAZENDA ..........
7.596.000
de

1702 - Secretaria Geral
Projeto -- 1702.03070211.291
4.1 .2. O - Bervtços em Regime de Programação Especial . .
.
1704 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade -

3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Projeto - 1704.03080431.295
4.1.~.O Equipameutc s e Instalações
4.1.4.0 1706 Atividade
3.1.3.1 17l.9 -

2.200.000

1704. u30Sü'322. 011

10ar81i8' Permanente

.
.

590.000

.

400 000
500.000

.

100.000

Conselho de Política Aduaneira
-

1706.0307U422.458

Remuneraçac de Serviços pessoais .....
Dclegacíaa Estaduais do Ministério da
Fazenda

60.tiOO

.
.

224000
238.700

.
.

1.0'23. soe

.

91)0.000

.

320.000

.
.

260.000
4.437.600

Atividade - 1709. O~~C70212 .122
. 3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas vartáveís
4.1.3.0 - Equ.pamentcs, e Instalações
Atividade -- 1709.03074862.225
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.2.7.6 -- Pessoas
171::1 - Secretaria da Receita Federal
Atividade - 1710. 03{180302 .136
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
1712 - Serviço do patrimônio da União
Atividade - 1712.03070212.137
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
1713 - Departament- do Pessoal
Atividade -- 1713.03070212.010
3.2.7,6 - Pessoas
28eO -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2801 -- Recursos sob Supervisão

do

790.000

Ministério

da Fazenda

Atividade - 2801.03080342.455
4.3.1.1 - Amortizacâo da Divida Pública
02 - Fundada externa
TOTAL

.
.

4.437.600
12.03~

000

Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto no presente Decreto, o anexo IH da Lei Orçamentária em curso obedecerá a seguinte
programação:
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4700 -

MINISTl':RIO DA

FAZENDA -

Enti-

dades Supervisionadas
4702 - Superintendência das Empresas Incorpora-ras ao Patrêmônío Nacional
4702.11655711.293 -

Moderntzeçâc da Estrada de Ferro Cor-

covado

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

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de

novembro de

1975; 1549 da

4.437.600

de sua public-ação,

Independência

e 879 da

ERNESTO GE::"SEL

MariQ Henrique S~morwen
João Paulo dos Reis tczzoso

DECRETO N9 78. b55 -

DE

24

DE NovEMBRO DE

19'15

Abre à Justiça do TTabalho em favor do Tribunal Superior do Trabo·lho e
Trunnuü Regional do Tntbulhc da 4u Regtão o creauo suplementar de
Cr$ 2.068.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República,
usando da atríbuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstlturção
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,

I

DECRETA:

~ ~;~

Art. 19 Fica aberto à JUStl.ÇB. do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 4" Região, J crédito suplementar no valor de Cr$' 2.068.000,00 (dois milhões, sessenta e
oito mil cruzeiros), para rerorco de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 0800, a saber-

crs

0800 - JUSTIÇA DO TRABALHO
0801 _.- Trünma, Superior do Trabalho
0801.02040212.013 - Coordenação dos Serviços Administratrvos
3.1.2,0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 -- Outros Bervíços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
0805 - Tribunal Regional do Trabalho da 4" Região
0805.02040112.021 - Prccessamentc de Causas
3.1.3.2 __ Outros Serviços de Terceiros
.
0805.02040122 021- Processamentc de Causas
3.1.3.2 -- Outros Serv-ços de Terceiros
.
3.2.3.3 _ .. Salárfo-Familia
.
0805.15814882.015 __ Encargos r.;Gm Inativos e Pensionistas
o

1,00

l6:3.{jOO

390.0DO
60.000

23.500
119.fJOO

'19.500

o

3.2.3.1 3.2.3.3 -

Inativos
Salário-Família

.
.

1.281).000
1.3.000

2.068.üOO

TOTAL.

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parctal :de dotações crçamentárlas consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1.,00
0800 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

0801 - Tribunal Superior do Trabalho
Atividade _.. 0801.02040102.021
4.1.3. O -- Equlpamentoe e Instalações
4.1. 4. O - Matertaj permanente

.
.

'7.000
~6.CGU
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Cr$ 1,00
0804 -- Tribunal Regional do Trabalho da 3"
Região
Atividade -- G804 .020402.12.122
~.1.5.0 Despesas de Exercícios Anteriores
4.1.3, O - Equipamentos e Instalações .
4.1.4.0 - M",terial Permanente
.
0205 - 'I'rfbunal Regional do Trabalho da 4"
Região
Atividade - 0805.02040112.021
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.2.5.0 ~ Contribuições de Previdência Social ..
00

o

100 000
til), 000
100.000

000

o o o • o o •••••

Atividade - 0805.02040122.021
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 _ .. Vencimentos e Vantagens Fixas
02 -- Despesas Variáveis
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.2.5.0 - Contrfbuiçôc. de Previdência Social

.

o ••••••

.
.

4:;.900
37.800

1. 000 000
136.300
95.6GO
J.OO.OOO

Atividade -

OSOS. 02040212 .122
3.2.5.0 -- cont.nbu'cões de Previdência Social ....
C807 - 'I'rfb-mal Regional do Trabalho da 6"

Região
Projeto -- G807. 0204-0251. 516
4,2.1 O - Aquisição de Imóveis

38.400

..

260.GOO

2.068(00

TOTAL.

!\l't r9 Este Decreto entr-ará em vigor na data de sua nuollcaçâo,
revogadas as disposições em centraria.

Brasília,
Itepúbhca.

24 de novembro

de- 1975;

154Q da

Independêncí-t e 879 da

ERNESTO GEISEL

Armando raicn«
Martú Henrique Stnumsen
Joâo Paulo MS Reis i/ ezzosc

DECRETO NQ 76.656 '-

DE

24 DE

NOVEMBRO

DE 1975

Abre à Presidência da República em favor do estoao-snuor das
Ar-nadas, o crédito suplemetuat de Cr$ 85.000,00, para reforço
tacao consumaaa '110 viqen te Orçamento.

F(}7r;a~

ao

dO-I

O Presidente da Repúluica,
usando da atrfbuíçâc que lhe confere o artigo 81, item In, oa Constituíçàc
e da autorfzaçâo contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de If de dezembro de 1974,
l.>ECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Estado Maior das Forças Armadas, C' crédito suplementea no valor de Cl'$ 8ti.Or:O,OO (oitenta e cinco mil cruzeiros). para
reforço de dotação orçamente..r ja consignada no vigente Orçamento, a saber:
';1'$

llOU -

1,00

PRESID:ÊNCIA DA REPÚBLICA

1105 ~ Estado-Maícr das Forças Armadas
1105.06090202.483 - Planejamento e Ccordenaçâo do EstadoMaio': das Forcas Armadas
4,1.4.0 _. Material Permanente
;.

85.000
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Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ :l.00
1100 -

PRESIDllNCIA DA REPúBLICA
Estado-Maior das Forças Armadas

1105 Atividade - 1105.06090202.483
4.1.3. O - E':1uipamentO':, e Instalações . .
.
85.000
Art . 3(·' Este Decreto entrará em vigor na date de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de W75; 1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simcmsen
Joâo PaULo (30s Rcu; VeUoso
Frite Azevedo MClnso

DECRET(:

NÇ. 76.65'1

Abre ao Trilntnal Federal de
371.000,00 para reforço

-

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1975

crédito suplementar de Cr$ .....
dotações consignadas no vigente Orçc-

.T].fAUrsOS o

de

-mento,

O Pres'dente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigoSl, item lU, ca constttuteão
e da e uto-izaçãc conta-íe no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de cezembro de 1974,
DECl'E"J.:

Art. 1.0 Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no valor de Crg 371. OOO,UG (trezentos e setenta e um mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo üsoc,

a saber

crs

1,00

0500 -- TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS

0500.02040102.021
3.2.7.6
4.1.3.0
4.1.4.0

- Processamento de Causas
- Pessoas
,
- Equipamentos e Instalações
- Material Permanente

;
'.'

TOTAL

.
,'
.

1 000
250.000
120.000

.

371. 000

Art. 2.0 Os recursos necessárfos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação pa-cíal de dotações orçamentártas consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0500, a saber'

crs

0500 -

1,00

TRIBUNAl, FEDERAL DE RECURSOS

Atividade - 05OC.02042172.023
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

.
.

121. 000
250.000

..

371.000

Art. 39 Este Decreto 'entrará em vigor na data de sua nubüceçêo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novemnrc de 1975; 1549 da Independência e 87Q da
Repúblíea .
ERNESTO GE!SEL
;1

"·,,ri.... loO!('ilf)

Mário Henrique SwtoMen
soao Paulo dos Reis Vellúso
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DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério dos 'i.'ram'portes, em favor de diversas unidades orça..
-menuirias, o credito eutae.n entar no valor de crs 23.194.600.00, 'PlLTa
reforço de dotações c01w,gnaaas no vigente Orçamento.

o presidente da ttepúb:ica,
usando da autuuíção que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição
e da autortzação contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DEt:R~'l:A:

Art. Iço Fica aberto ao Mimstérfo dos Transportes, em favor do Gabinew do Ministro, Inspetoria Geral. de Finanças, Departamento de Admínistraçâo e Departamento co PeH.. oar, o crédito suplementar '10 (,aur de ..
ors J,3.194.tJOO,OO (vinte e três mi.nôes, cento e noventa e quatro mil e seiscentos cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias conslgnadaa ao
.5ubanexo 2700, a saber:
Cr$ 1,00
2700 - MINISTltRIO DOS TRANSPORTES
2701
2701,16070202.001
3.1.1.1
01

- Gabinete do Ministro
- Assessoramento Superior
- Pessoal Civil
- vcncrmentos e Vantagens Fixas

02 -

3.2.3.3 -

14G.OCO
85.000
8.000

.

Despesas Variáveis •....................
ee'ã-íc-n'emü-e • . ......•......•.......

2704 -- Inspetorla Geral de Finanças

2704.16080322.011 -

Administração FInanceira, Contabilidade
e Audítoría

3.1.1. t -- Pessoal cu il
01 .- \ cnctmentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas ocr-évets
.
3.2.3.3 - eeiérío-rrsmíuc . •
.
2706 -- Departamento de Administração
2706.16070212.013 -- Ooordenaçao dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 -- P~~oal Civil
02 - Despesas 'çanavejs
.
Salário-Família .

:.l.2.3.3 -

..

3.2.5.0 -- Ccntrlbtnçõas de Previdência Social
2706.16070222 166 - Serviços de Documentação
3.1.1.1 -- P~ssoal Clvil
01 - vonctmentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 -2708 -

270e .16070212 .011) -

ê

40.000
3'1.0[10

.

70.000
13.000

Departamento do Pessoal
Admmrstaaçâo de Pessoal

Balárío-Famína

.

.

.

'" •••••...••..•.••...

Enca.gos com o Pessoal Remanescente
das axrmtas Autarquias de Transporte

3.1.1.1 -- Pessoal Orvíl
01 - vencimentos e Vantagens Fixas ........•
3.2.3.3 2708 16070212.202 -

6:5. OCO

.

alárío-Famtlía •....•.......•..••.....•

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - ve.icnnentos e Vantagens Fixa-s
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 2708.16070212.201 -

400.000
40.000
10.000

Salárío-Famílía •.......................

Encargos com o Pessoal Remanescent0
da Estrada de Ferro Madeira Mamoré

3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e- Vantagens Fixas ..•..•••
3.2.3.3 -

Sa'árío-Femílía ••••.•••••.•••••••••••••

3.2.5.0 -

Contríbmções de Previdência Sccíal ....•

1. 765.000
950.000·

9l.UCO

l2.6UO.üOO
2.60U.000

527.0eo
179.000
.00
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270S.i607 0212.203 -

3.1.1.1 -

01 -

Pesscel Excedente às

Necessidades

aa

crs

1,00

Diretorta de Obras de Cooperação do Ministério do Exército
Pessoal Civil

Vencnnent-.s e Vantagens Fixas

.

115.0CO

. .
.
2708 151:\B5;11<::.;::'04 8." ,.,(,l'vJ,Ga.o à Diretceva de Obras de
Cooperação de Min1stério do Exército
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - ii· t-.•.(' mentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis .........•......... .
3.2.3.3 - Salárto-Fannlía
.

48000

3.2.3.3 -- Salário-Pamfha
r

TOTAL

.

3.020.000
·1' (J{'Q
330 COQ

23.194.600

A,"t 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 3900, a saber:

o-s i.oo

3900 - RB:SERVA DE CONTINGl':NCIA
3900.99999999.999 - Iteserva de contingência
3.2.6.0 - Reserva ae Contingência •............

:::3.1B4.600

Art . 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadns as disposições em contrário.
Brasílía.
Repúlúíca ,

24 de novembro

de

1975;

1549 da

Independência e 879 da

EI:NESl'O GEISEL

Marzo Henrique SWW11sen
Dtrrceú AraU10 t-coueiro:
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

Nq 76. 65!-l -

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério dos Trusuepcrtea, em favor da Secretaria Geral -~ Entlaaaes ::;U1Jel'l;?,s,onadus, o crédito suplementar de Crâ 68. 561. JaO,OO,
para reforço !te acaaçõe« consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da Repúb'Ica,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição
ud eutor.a.açao contida no artigo 69 da Lei nv 6.187, de 16 de dezembro
de 1971:

e

DECRETA':

19 Fica aberto ao Mímstério dos Transportes, em ta tc.: da Secretaría Geral - Entidades Supervísíonadas, o crédito suplementar no valor de ors 68 56l.0DO,aO (sessenta c oito milhões, quinhentos e -csscnta lê' um
mil cruzeírcs., , para retorço de dotaçoes orçamentárias consignadas ao subaAt.

nexo 2700, a saber:
2700 2703 -

crs

1,00

MINISttRJ O DOS TRANSPORTES
Secretaria Geral - Entidades Buperví-

slonadae

FROl,.1RAl\1A DE TRABALHO E NATUR.l;ZA DA DE,sFESA

t'1 vidcoes a c-argo do Deuartamento Nacíonal de Pertos e Vias Navegáveis
4.3.7.3 - r:ntidades Municipais
01 -,~
'~.s (J,F'I
Amortizaçã-o da Dívida

2703.160603,)2.925 -

Pública Interna

....•.•••..••.•...•.....

3.500.000
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27P3.160e0342.925 - Atividades a Cargo do Departamento Na-

ctona; ce Portos e Vias Navegáveis
Entidades Mumcípaís
Auxílios para Amortização da Dívida
Pública Externa
.
2703.1:3800251.925 - .r'" \(~t{Js a Cargo do Departamento Nacíonal de Portos e Vias Navegáveis
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
27fJ3.16900351.925.- IIO.;CLOS a Cargo do Departamento Nacional. de Portos e Vias Navegáveis
4.3.7.1 - Entidades Feuer ais
03 - vmculeçõcs de Receítaa
.
2703.16902972.925 - Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
4.3.3.0 -- s.uxüíos para Obras Públicas ..........•
2703.16305631.925 - Projetos r. Cargo do Departamento Nacíonal de Portos e Vias Navegáveis
4.3.3.0 - Auxttíoa para Obras Púbncaa
.
2703 .lô~W5641. 925 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional 'de Portos e Vias Navegáveis
4.3.4.(1 - .euxutos pata Equipamentos e Instalações

c-s 1,00

4.3.7.3 02 -

TOTAL

..

13.500.000
7.500.000

14.eoo.ooo
\).747.000

17.514.000
2.800.000
J8.ti6:.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

2703.16080332.925 12 2703.16080342.925 -

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Porte') e Vias Navegáveis .....
Taxa de Melhoramento dos Portos
.
A.tiv dr.des a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis ...

12 - Tax<L OI Melhoramento dos Portos .....
2703.16900251.925 -- Projetes a Cargo do Departamento Na-

cional de Portos e Vias Navegáveis

3.500.000

3.500.COO
13.~Oo.OOO

13.500.000

.

7.500.000

12 - Taxa de MeIh, .ramento dos Portos
'.
2703.1ô900351.925 - r iojetos a Cargo do Departamento Na-

7.50C.000

cional de Potros e Vias Navegáveis
12 270a 1690~~72. 925 12 2703.16905631.925 -

12 2703.16905641. 925 12 -

.

14.000.000

Taxa de Melhoramento dos Portos
.
Atívídadea 2. cargo do Departamento Nacional ete Pertos e Vias Navegáveis ... o

14.000.000

Taxa de Melhoramento dos Portos .....
Frojetos a Cargo do Departamento Nactona; de Portos e Vias Navegáveis ....

9.747.000

Taxa de Melhoramento dos Portos
.
P"':'.H tos r. Cargo do Departamento Nacional cc r'ortos e Vias Navegáveis
.
Taxa de Melhoramento dos Portos
T(.JTAII

9.747.000

17.514.000

l'i.Sl1.COQ
2.~00.[;Q0

.

2.800.000

'......••..•

68..,61.000
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Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da
anulação parcial ae ô... nações crçamentárâas consignadas no vigente Orça-

mento ao subanexo 2700, a saber:

crs 1,00
2700 - MINlSTERro DOS TRANSPORTES
2703 - Secretaria Geral -- Entidades Supervísíonadas
FllOGRAl\I.IA DF TRABALHO E NATU ~
REZA DA DESPESA
Projeto -- 2703.16902971.925
4.3.3. O -- Auxílios para Obras Públicas ..•.....•.
Projeto - 2"1(3. 16903161.92tl

Au..etnos 'Pala obras PúbJicas
-- 2703.1~905621 9~b
4.3.3.0 - .êux'Iioa para Obras Públicas
Projeto -- 27ÚJ.16925631.925
4.3.:3.0 -- Auxtlíos para Obras Públicas
4.3.3.0 -

43.693.000

..

3.000.000

.

9.463.000

.

12.4(1(1.000

.

68.561.000

Pr~~eto

Total

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
INCTJLADOS

'J

Projeto -- 2703.16g02U71.925

•

43.693.000

• .........••.......•

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos
Projeto -- 2'i'03.1€90316L925 . •

.
.

43 693 1)00

12 - ':'axa de Melhoramento dos Portos
PTojeto -- 2~03 16905621.925 -

.
.

3.000.000
9 468.000

Taxa de Melhoramento dos Portos

.

3.000.000

Projeto -

:aOS.16925631.925 •....•..•.............

9.468.000
12.400 ouo

12 -

'I'ax a de Melhoramento dos Portos ....

12.400.000

Total

08.561 000

]2; --

Art. 3\1 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes do presente Decreto, o Anexo In da Lei Orçamentáría
em curse, sofrerá as seguintes alterações:

crs

1,00

SUPlEMENTANDO
5700 -- MINlST»RIO DOS TRANSPORTES
5705 - Departamento Nacional de Portos e

Vias Navegáveía

5''lO5.16080332.027 -

PROGRAMA DE TRABALHO
zunorüzaçêo e Encargos de Financia-

5705.16080342.027 -

Amc-rtdaacâo e Encargos

mento

,

.

de

Financia-

merrto . '"
,,
;
'.
5705.16900251.574 - Edíffolo-Bede em Brasüía ..........•....
5i05.16900351.753 ..- Partdcípaçâo da União, no Capital 'da

3.500.000
13.5~o.ono

7.500.1100

Terminais Balmeiros do Rio Grande do
~(jl·t~

S.

A.

.

.

14.000.000
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c-s 1.00

5705.16902972.347 -

Conservação e Melhoramentos de Vias

5705.16905631.642 -

Interferes
.
Construção c Aparelhamento de Instalações Pcrtuárías
.

17.511.000

5705.16905641.532 -

Equípamem..os para FiscaliZação e Proteção de Vias Interiores
.

2.800.000

TOTAL ..•••••.•.....•............••...

"6.501.CUO

9.717.000

DETALHA1\!ENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
vINCULADO.,'~)
,

f705.160El0332.027 -

12 5705 .160b0342 . 02'1 -

Amort.ízaçâo e Encargos de Financiamento ••.........••..••...••..........•

~1.50n.

000

'raxa de Melhoramento dos Portos .....
Amortização e Encargos de Financia-

:nento . . ..............•...............

13.500.000

12 5705.16900251.574 -

Taxa de Melhoramento dos Portos

13.500.000
7.500.00U

12 5705.16900351.'153 -

Taxa de Melhoramento dos Portos
Parttcípaçâo da União no Capital da
Terminais Salineiros do Rio Grande do
'corte d. A.

12 570:>.16902972.347 -

Taxa de Melhoramento dos Portos .....
conservação e Melhoramentos de Vias

Interiores .
t2 5705.16905631.642 -

.

Edificio-Scde em Brastlia .•.••.••.....•

.

7. SOl) ,00
14.000.000
14.oo~.eoo

.

9.H7.000

Taxa de Melhor amento dos Portos ....•
Construção e Aparelhamento de Instara-

9.717.000

ções Portuárias ......•..................

17.514..000

12 - 'Taxa de Melhoramento dos Portos
.
5705.16905641.532 - Equipamentos para Fiscalização e Proteção de vias Interiores
.

17.51-1.000

12 -

Taxa de Melhoramento dos Portos ...••
'I JTAL

.

2.800 000
2.S0LOOO
68.5i>1.000

CANcillLili"mo
5700 - MTNTSTI:RJO DOS TRANSPORTES
5705 - - Departame-nto Nacional de Portos e
Vias Na vegáveís,
PROGRAMA DE TRABALHO

Projeto - B-IOj.lfi90~'fI71 020 - .5~05.1690297.í.023
- 5·'05.1690316l.003
- 57% :!6905621.256 - 5705.1692ó631.52B

Projeto
Projeto
Pc .. etc
Projeto

'l'OTAL • •

"

CrS 1,00

.
.
..
..
.

12.400. (100

.

es. 551.000

20.000.000
236'3.000
3.000. IJOQ
9,411g o(jO
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crs

DETAL,HAMENTO DO PROGRAMA DE

1,00

TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
~:INCULAD()S

CrS 1,00
Projeto -- t70S.1(i902971.0:?;Q
12 projeto -

~O.

•

20 0"0,000

T8XR ce "rv:I/:'il",oramento dos Portos .....
é705 ,i6flO:;:971. 023 • • .•••••.•..••...•...•

23.69J.oro

23.6S3.fJ~O

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos .. '
Projeto -

3.UClJ.UUO

5705.16903161. 003 . ••................. .

12 -

.

3.ÚQfl,OOO

...••.................

9.468,000

Taxa de Melhoramento dos Portos

Projeto -

C705.l6905(j21.~56

12 - Taxa de Melnoramento dos Portos

.

tllü5.16925631.526·

.

U.468.000
12 400.000

Taxa de Melhoramento dos Portos

.

.12.4UC.QOO

TOT.I\L •••.•......••..•••.•••••••••••.•

ú3.561.G'JG

Projeto -

12 -

000 QuO

Arn. 3Ç1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
revogarias 1?.5 díspos.cões em ccntrãno.
Brasilia, 24 de novembr. de 19'15; 154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique SimOT;.sen
DlIrceu Araú10 Neguei' a
João Paulo dus Reis lieUoso

DECRETO NQ 7tL 660 _. DE 24 DE NOVEMBRO DE 19'75
Abre ao Ministério dos Transuortes, em javor do Departamento nacunua
de Portos e Vias ncreçorcts (. crédito suplementar de ors 43.270.000,00,
para retorço de corccões consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item Hf, da Constituição
e da autorização contida no artigo 60;" da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974.
lJECRETA:

Art. 1Q Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 43.2
(quarenta e três milhões, duzentos e setenta
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas <>'0
subanexc 5700. a saber:
riD.COG,OO

crs 1,00

5700 -

MINlSTllRIO DOS TRANSPORTES

5705 -

Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
PROGRAM.\ DE TRABALHO
Participação da União no Capital da
'I'ermlnats Sahnelros do Rio Grande do

5705.16900351. 753

~

5705.16901&71.024 5705.16905621.267 -

Norte S. A
Construção da Eclusa"

.

500,000

Retiro do
Sul (Rio Taquari)
.
Terminais Marítimos Especializados
.

l2,270,900
l3.900.UOO

ce Bom

315

ATOS DO PODER EXECUTIVO

5705.16905631.642 5705 16925631.527 -

Construção e Aparelhamento

de Instalações Portuárfas
.
Ampliação ,e Melhoramentos no Porto de
Paranaguá
.
TOTAL

..

crs

1.00

4.600 ÚOO

12.00;).000

43.270.000

DETALHAMFNTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
5705.16900351.753 -

VINCUIJADOS
Participação da União no Capital da
Terminais Balíneiros do Rio Grande do
Norte S. A. .
.

500.000

Taxa de xrcãhoramento dos Portos
.
Construção da Eclusa de Bom Retiro do
Sul (Rio 'I'aquarf)
'
.

12.270.000

12 5705 16905631.267 -

Taxa de Melhoramento dos Portos
Terminais Marítimos Especializados

12.270.000
13.900000

12 -

Taxa de Melhoramentos dos Portos

13.900.000

12 5705.16902971.024 -

5705.16905631.642 -

,

Construção E: Aparelhamento de InstaIações Portuàrfas
.

12 -- Taxa de Melhoramentos dos Portos

500.000

4.600000

.

4.600000

5705.16925631.527 -

Ampliação e Melhoramentos no Porto de
Paranaguá . . .
.

12.000.000

12 -

Taxa de Melhoramento dos Portos ....

12.000 000
43.270.000

TOTAL . .

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de enulaoâo parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 5700, a saber:
Cr$ 1.rO

5700 5'705 -

lVIlNTSTltRTO DOS TRANPORTES

Oepartarnentc Nacional de Portos e Vias

reaveeévces
PROGRAMA DE TRABALHO
Projeto - [70ó. 1b\:.tGO'{bl. '754Projeto - E70!).1 f.9úH'l1.. 023
Projeto - tt705.1fi902971.257
Projeto -- :;705 ~ ç90r,~31 530

500.000
5.715,UOO
6.55:5 (lUO

a.ocn

>

Projeto - n'i05. l.r~O!)63j . E'3l
Projeto - 5705 .1(j!l25€3; .526
TOTAL

12.01JO 000
..

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSO~
V:::N'::::TJl.,ADOS
Projeto - 5'105.169003:>1. 754
.

12 -

Taxa de Melhoramento dos Portos

0110

12.500000

.

·13.270.000

crs

1,DO

~OO.Oí)O

500.000
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ces 1,00
projeto 12 Projeto -

12 Projeto -

5705.;6.02.71.023

I'axa de Melhoramento dos Portos
5705.16902&71.257

......

0.0 • • • • • •

12 Projeto -

12 -

5.715.000

.

5.715.000

(j,555.000

•••••

'I'axa de Melhoramento dos Portos
.
5705. Hi9Ü5fS1.630 • . ......•.••. , ....•...

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos
Projeto -

.

5705.169C{;~;j1.531

6.

')')~ .rIDO

6.00Q.000

.

3.000 000
12.500.000

.

Taxa de Melhoramento dos Portos

.

5705.1 13925631.526

.

12.5·)0 000
12.000.000

.

is.cuc.oec

.

13.270.000

•

.

Taxa de Melhoramento dos Portos

.......

'.rOTAL •

:

Att. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 24 de novembro
República.

de

1975;

1549 da

Independência e 879 da

ERNESTO G~~ISEL

Mario Henrique SimN;:sert
Dyrclju AraúJo llioaueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 73.661 -

DE

24

DE NOvEMBRO DE

1975

Abre uo Ministério das Relaçãee Exteriores o crédito suplementar de
Cr$ 5.669.900,00 para reto-co de dotações consignadas no vigente Or-

çamento ,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstdtuíção
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica aberto ao Mímstérío das Relações Exteriores, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 5.669.900,00 (cinco milhões, seiscentos e sessenta _ nove mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexo 2400, a saber:
ür$ 1.00

e.

2400 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇõES
EXTERIORES

Coordenação dos Serviços Administrativos
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.3 2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4 1.3. O - Equipamentos e Instalações . .
.
2400.13070212.224 -- Manutenção e Conservação de Veículos

2400.13070212.013 -

3.1. 2. O 3.1.3.2 2400.13722172.179 3.1.4.0 -

Automotores
Material de Cansamo
Outros Serviços.de Terceiros
Manutenção de Instituto Rio Branco
Encargos Diversos

2.225.700
123.100
400.000

.
.

300.000
150.000

.

350.000

Aros
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crs
2400.13724' 02.183 3.1.1.1 01 -

1,00

Execução da Política Exterior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

2.166.100

TOTAL . .

5.669.900

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orcamentártas consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 2400, a saber:
cru 1.00
2400 -- MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
Atividade - 2400.13720212. H~2.
3.1.4.0 - Encargo,"; Diversos
.
600.000
Atividade - 2400.13722172.179
3.2.7.6 - Pessoas
.
350.000
Atividade - 2400.1~724102.18~
3.1.4.0 - Encargos Diversos .'
.
4.719.900
5.669.900

TOTAL . .

Art. 3Q Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação,
1'111 contrario.
Brasília, 24 de novembro de 1B75; 154Q da Independenela e 87Q da

revogadas as disposições
Repubhca..
ERNESTO GEISEL

Antflnio Francisco AZe1'erlo da Silveira
Mario_ Henrique SmWr;se11.
João PauZo dos Rets Vellos,)

,DECRETO

NQ

76

662 -

DE

24

DE NOVEMBRO DE

1975

Abre it Justiça Militar ern to-cor do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça l'dizaa: ~! crédito suplementar de Cr$ 1.865. ono,oo
para retorço de dotações consvmaaos no vigente Orçamento.
o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constttuiçâc
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezem-

mo

ce

1974,
DECRETA:

ArL 1.0 Fica aberto à Justiça Militar em favor do Superior Tribunal
Militar e das Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 1.865.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0600,
a saber:
Cr$ 1.00
0600 -

0601 0601.020401 02.021 3.1.1.1 02 -3.1.1. 2 02 3.1.5. O 3.2 .3 .3 3.2.7.6 _.

JUSTIÇA MILITAR

Superior 'I'rrbunal Militar
Processamento de Causas
Pessoal Civil
Despesas Vartávels . • ••••••••••••...•••
Pessoal Militar
Despesas Variáveis ..................•.
Despesas de Exercícios Anteriores .....•
Salário-Familia . . •...................
Pessoas
.

80.000
450.000
84.500
10.000
500
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0601.15814882.015
3.2.3.1
0602
0602.02040132.021
3.1.1.1

--

02

~

3.1.2.0 -

3.1.3.2 3.1.4.0 0602.02040253.016 -

4.1.1.0 -

Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
Auditorias da dustáça Militar
Processamento de Causas
PeSSOal Civil
o

Despesas Variáveis . .

crs

Obras Publicas . .

0'0.

.

o,'

TOTAL

30.000

.

Material de Consumo
.
Outros Serviços de 'I'erceírcs
o"
Encargos Diversos
'..
Edifício-Sede lia Auditoria Militar do Rio
Grande do Sul

1,00

260.000
80.000
55.000
25.000

.

790.000

.

1. 865.000

Art. 2." Os reCUl"30S necessártos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcíat de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0600, a saber:

crs
0600

~

0601 -

Atividade

~-

3.1.1.1 01 3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0·-·
3.2.5 O 4.1.3.Q 4.1.4.0 -

1,00

JUSTIÇA MILITAR

Superior Tribunal Militar
0601. 02040102.021
PeSSOal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
Matertai de Consumo
Outro.., Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Contribuições de Previdência Social
Equípamento.i C' Instalações
Material Permanente

.
.

150.000
10.000
290.000
220.000
105.000
30.000
100.000

.

135.000

.
.
.

155.900
3.000

3.2.7.6-Pessoas

.

4.1;3.0 -

Equipamentos e Instalações

.

4.500
195.500

Atívídade 3.1.3.2 -

0602.02042172.023
Outros Serviços de Terceiros

.

225.000

Atividade -

0602.15814882.015

.
.

200.000
1.100

.

1.865.000

Atívlda-tc 3.1.3.2 0602 -

0601.02042172.023
Outros Serviços de Terceiros
Auditorias da Justiça Militar

Atividade
3.1.1.1
01
3.2.3.3
3.2.5.0

'OG02. 02040122.021
Pessoat Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família
Oontribuíções de Previdência Social

--

3.2.3.1 -- Inativos
3.2.3.3 - Salário-Família
TOTAL

.

.
.
.

.

4D.úOO

Art. 31} Este DeCIE-to entrará em vigor na data de sua punlícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

24 de novembro

de

1975;

República.
ERNESTO Gt~SEL
A 11IIlt'ndl} Falcão
M â1ia H enriqve Sítnonsen
João PauLO dos .'1,f't3 Velloso

1549 da

Independência e f>79 da
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DECRETO

N~ 76. €6:~ -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ao Orçamento elo União em favor de diversos órgãos o crédito suptern~nlar de õrs 10.409.000.00.(,,00. para retorço de dotações consignadas
no vigente Orç:amenw.

o Prestdenbe da Repúnhea,
usando da atrihuição que lhe confere o artigo 81, item lil, da Constituição
e da autorização cone.da no an1ld/:i 1" da Le! numero o.LtvO, dto: <::.l. UC: 'l'JV v !llbTO de 1975.
DE<:::ImTA:

Art. 19 Fica aberto o crédirc suplementar no valor de Cr$
.
10.409.000.000,00 (dez bilhões. cuatrccentos e nove milhões de cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.
a saber:

crs
0100 -- CAMARA DOS DEPUTADOS
0100.01010012.017 3.1. 2. O -3.1.3.2 3.1.4.0 3.1.5. O 3.2.7.9 4.2.4.0 --

Processo. Leg.slatdvo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Despesas de Exercícios Anteriores
Diversas.
.
Constituição de Fundos Rotativos

0200 - SENADO FEDERAL

1.00

43.248.000
.
.

2.78'5.000
25.958 GOO
2.600.(:00

.

.
.
.

3.330000
.~75. (;00
12.aoú afio
14.5511. 000

.

Processo Legislativo
Material dê Consumo
.
Outros Serv.ços de Terceiros
.
Encargos Dvversos
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Equipamentos e Instalações . ..
Material Permanente
.
Mordcmla c.,. Secretaria do Senado
Material de Consumo
.
Manutenção do Centro de processamento
de Dadas e Informações
3.1.3
.:..... Outros serviços de Terceiros
.
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ..

0200.01010012.017 3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 3.1.5. O -4.1.3. O -4.1.4.0 0200.01010212.460 3.1.2.0 0200.01070242. 019 ~-

Ffscalízação e Controle da Arrecadação e
Apllcaçâo ocs Recursos Públicos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3. 1. 4. O - Encargos Drv ersos
.
0300.U1010211.007 - Reanarelhamento do 'I'rfbunal

3.000000
7./00.000
1. 300 ('00
350_000
603.000
600.000

400.000
600GüO
5.100.000

0300.01010022.020 -

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.1J - Material Prr manente
2800 -- ENCARGCS GERAIS DA UNIAO

500.COO
100.000

2.200.GOO
2. gO~ GOO
. 6.409.000.000
.
.

HeClUSJS se: o Supervisão do Ministério da
Fazenda . .
1.342.600. {JOÚ
2801. 03080302 .452 - Comissão ror Arrecadação - Banco do
Brasil SI A
3.1.3.2 - OutTIJS Serviços de Terceiros...........
76.000.000
2801.03080342.455 - Encargos til}. Dívida Pública Fundada
Externa
3.2.4.1 - Juros da Vivida Pública
02 - Fundada Externa
80.600.000
2801 -
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crs 1,00
Fomento à Políti-ca de Aumerrto da Produtividade ca Economia
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação
Especial
1.000.01)\).000
2801. t5844942. 060 - Contrtbuiçâo para a formação do Patrimoníc do l?ervídor Público
3.2.5.0 - Contrfbuíções de Previdência Social ...
186.000.000
2802 - Recursos sco Supervisão da Secretaria
Z801.03e90421.590 -

de Planejamento da Presiõêncía na República. . .

980.000. noo

2802.03090313.062 4.1.2.0 -

Financiamento de Projetos Prforttáriós
Serviços em Regime de Programação
Especial . .
980.JOO.000
2803 -- Fundo de Desenvolvimento de Areas Estxategicas.
.
2.883.400. ÚOO

2803.03090203.098 4.1.2.0 2803.03090313.098 -

4.1.2.0 2803.03090453.096 4.1.2. O _.
2803.11640351.776 -

4.2.2.0 2803.11640351. 777 4.2.2.0 ---'-

2804 2304.03100313.121 4. 1. 2. O -

Projetos Especiais para Desenvolvimento
de Areas ESlrategícas
Serviços em Regime de Programação
EspecIal.
...........................
7.000. coa
Projetos Especiais para Desenvolvimento
de Areas Icstratégicas
Serviços em Regime de Programação
Especial.
.
1. 806 .400).000
Projetos Especiais na Area das Pesquisas
Eccnômtcas l:' Boc.aís
~erviços em
Regime de Programação
Especial . .
__
20.000.000
Participação da União no Capital da
Ftnancíactcra de Estudos e Projetos S.A.
Parttcípaçao em Constituição ou Aumen-c de Capital de Empresas ou Entidades Cotnet cía.s ou Financeiras
450. ~OIJ. 000
Participação da União no Capital do
Banco Nacional de Desenvolvimento Económicc
Partícipaçâo em Constituição ou Aumenta de Capital de Empresas ou Entídanes Co-oer cíaís ou Financeiras
600.000.000
Fundo Nac.onal de Desenvolvimento Cícntínco e Tecnológico
502.000.UOO
Implementação da Política de Desenvolvimento Otentífíco e Tecnológico

Serviços

em

Especia~.

Regime de

Programação

502.000.000
Programas Especiais Recursos sob
Supervísáo oa Presidência da República
- SEPL AI'
. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
701. 000.000
2805 03400313.094 - Funde de Desenvolvimento de Programas Integracos
4.1.2.0 - ~er"i\:-:)s em Regime de Programação
Especlai . .
582.000.000
2805.11620351.772 - Paa-ttcípaçâo da União no Capital da
Siderurgia Brasileira SIA
4.1.5.0 - Patttcípaçâc em Constátuíção-ou AumenV. dE' Caujt.ó"J de Empresas ou Entidades
Industriais ou Agrícolas .
119_000 MO
3900 - RESERVA DE, CONTINGllNCIA •...... 3.931.502.000
2805 -
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3900 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL

crs

1,00

3.931. 502.000
10.409.000.000

Art. 29 Para atendimento das despesas decorrentes deste Decreto serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação, previstos
para o corrente exercício na rct ma do § 39 do artigo 43 da Lei nc 1.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 3Çl Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1975; 1549 da Independenc.a e 879 da
República.
'
ERNESTO GEISEL

}'vIario Hens-unie Simonsen
João Paulo dos Reis vellosa

DECRETO N." 76.664 -

DE

24 DE

NOVEMBRO DE 1975

Aprova o Estatuto da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras providências.
O Presidente da República,
tendo em vista o disposto no artigo
29 da Lei ne 5.878, de 11 de maio de
1973, e usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81, item IH, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica aprovado o Esta... uto
da Fundação Instituto Brasüetro de
Geografia e Estatística - IBGE, anexo a este Decreto, assinado pelo Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 29 A defesa em Juízo dos direitos e interesses da extinta autarquia Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, inclusive nos feitos referidos no art. 89 do Decreto número
61.127, de 2 de agosto de 1967, eetera
aos advogados do Quadro de Pessoal
da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, sem prejuízo
da intervenção da União, como assístente, representada por membro do
Ministério Público Federal.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso

ESTATUTO DA FUNDAÇAO
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATtST1CA - lBGE
CAPíTULO I

Da Fundação e dos seus Fins, Regim6',
Sede e Foro

Art. 19 A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, instituída na forma do Decreto lei n- 161, de 13 de fevereiro de
1967, e sujeita à supervisão do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamenta da Presidência da República,
nos termos do artigo 89 da Lei número 6.036, de 19 de maio de t974, rege-se pela Lei nc 5.878, de 11 de marc
de 1973, pelo presente Estatuto e,
subsidiariamente, pela legislação que
lhe for aplicável.
Art. 29 O IBGE tem prazo de duração indeterminado e sede ~ foro na
Cidade do R:o de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 39 Constitui objetivo básico do
,IBGE assegurar a produção e análise
de informações estatísticas, geogrâfí..
cas, cartográficas, geodésicas, demográficas, sócio-econômicas, de recursos
naturais e de condições do meio ambiente, inclusive poluição, necessárias
ao conhecimento da realidade física,
econômica e social do País, em seus
aspectos considerados essenciais ao
planejamento econômico e social e à
segurança nacional.
Art. 49 As informações a que se refere o artigo 39 são de responsautü...
dade do IBGE, podendo este, para
assegurar a sua exatidão e a regula-
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ridade do seu fornecimento, avocar a
produção de informações compreendidas na competência de órgão 011 entidades sob sua coordenação técnica.
Art. 5Q Cabe ao IBGE a orientação,
a coordenação e o desenvolvimento
em todo o território nacícnal, das
atividades técnicas do Plane Geral
de Informações Estatísticas e Geográficas, aprovado pelo Decreto n- 74.084,
de 20 de maio de 1974, mediante a

expedição de instruções e normas
operacionais...
§ iv A orientação e coordenação
referidas neste artigo serão exercidas
pelo IBGE através das seguintes medidas de caráter programático, a serem por ele progressivamente imple-

mentadas:
a) exame do programa anual das
atividades especificas dos Sistemas
Estatístico e Cartográfico Nacionais,
respeitado, a propósito, o disposto no
Decreto-lei nc 243, de 28 de fevereiro
de 1967, com as alterações Intrcduztdas pela Lei nc 5.878, de 11 de maio
de 1973;
b) acompanhamento da elaboração
da proposta orçamentária da união
em relação aos projetos dos diversos
órgãos ou entidades integrantes doe
referidos Sistemas;
C) presença de representantes próprios junto aos órgãos e entidades
públicas ou privadas a que tiver sido
delegada a produção de Informações,
na forma prevista no § 2Q deste artigo;
d) estudo conjunto das necessidades <ia País, no concernente às informações a que se refere o artigo 39,
em reuniões periódicas com os representantes dos diversos órgãos ou entidades integrantes dos referidos Sistemas.
§ 29 A produção, propriamente dita,
das informações a que se refere o
artigo 39 pode, sempre que for julgado conveniente, ser delegada a outras entidades públicas ou privadas,
mediante acordos, convênios e contratos, nos termos do disposto no artigo
89 da Lei no 5.878, de 11 de maio de
1973, assegurada, pelos meios indicados, a observância das normas técnicas exígtnas.
Art. 60 Para consecução do objetivo básico enunciado no arttgo 39,
o IBGE atuará principalmente nas
seguintes áreas de competência:
I estatíatícas primárias (continuas e censítárías) ;

II - estatísticas derfvadas (Indlcadores econômicos e sociais sistemas de contabilidade social a outros
sistemas de estatisticas derívadas) :
III - pesquisas, análises e estUdos
estatcsttcos, demográficos, geográflcoa
geodésicos e cartográficos;
.
IV - levantamentos geodésicos e
topográficos, mapeamento e outras
atividades cartográficas;
V - slstematdzaçàc de dados sobre
melo ambiente e recursos naturais,
com referência a sua ocorrência, distribuição e freqüência.
Parágrafo único. A atuação do
IBGE nas áreas de competência a que
se refere este artigo será exercida de
acordo com o previsto na Lei número 6.183, de 11 de dezembro de 1974,
com a especificação constante do
Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas, aprovado pelo
Decreto n 9 74.084, de 20 de maio
de 1974.
Art. 79 Para atendimento das próprias necessidades e das dos usuários
de informações, serão mantidos pelo
IBGE os cursos de graduação e de
treinamento de profissionais especíalistas nas atividades correspondentes
as suas áreas de competência, podendo também ser promovida a realização de outros cursos de íormaçào
relacionados com essas mesmas áreas,
inclusive de pós-graduação.
Art. 89 Periodicamente, o IBGE
promoverá reuniões nacionais para
discutir programas de trabalho e assuntos das áreas de sua competênela, com a participação, a seu crttérro, de representantes de órgãos da
Administração Federal, dos Governos
Estaduais, bem como de entidades
privadas e de produtores ou usuários
de informações levantadas pelo IBGE.
Art. 99 Para desempenho de suas
atribuições, o IBGE poderá firmar
acordos, convênios e contratos com
entidades públicas ou privadas, preservados o sigilo e o uso das Informações e os interesses da segurança
nacional.
CAPíTULO 11

Do Patrimônio

e dos Recursos

Art. 10. O patrimônio do IBGE é
constituido:
I - pelos bens imóveis descritos
e caracterizados na relação que acompanha o Decreto nv 73.401, de 31 de
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dezembro de 1973, bem como pe-los
dlreítos e ações relativos a esses bens:
II - pelos
bens originarias do
acervo da extinta autarquia Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística;
UI - por bens móveis e imóveis adquiridos ou que vierem a ser adqulridos;
'~I
IV - por outros bens e recursos
que lhe vierem a ser destinados por
entidades PÚblicas ou privaads, nacronars ou estrangeiras.
V - pelo saldo econômico do exercicio anual.
I
Art. 11. Constltuem recursos do
IBGE.
j

-

dotações constzuuda s no orça-

mente da União;

tr
a recetta rlas ODt>fUçÕeS técnlCRS e ünanceíras de IH.JF.::

li: -

vêntos
IBGE

f.:

e

a receita de contratos .conacordos .~eh~'~!J(1)5 entre o

~:.mt.idades

PÚI).iC8.3 C"L.

ortva.

das, nacionais ou estrangeiras, para
a realização de trabalhos. estudos,
Ievantamentos e pesquisas;
IV - outros bens e recursos, de
orlgem interna ou externa. que lhe
vierem a ser destinados por entidades
publicas ou privadas, nacionais cu
estrangeiras.
Art. 12. Os recursos financeiros
necessàrloa à reeüvacão dos Recenseamentos Gerais e dos Censos Econômicos previstos no aruígo 2u , itens
I €; rr. da Lei n- 4.799. de 1·1 de outubro de 1965. constarão de dotações
específicas consignadas ao mOE no
Orçamento da UnHLo,
CAPíTULO III
Da Organizaçdo competéncía

e Atribuições
sEÇÃo

I

Da Estrutura Organ!:w.cional

Art. 13. A estrutura organizacional
do IBGE compreende;
I -

orçõoe Colegiados

Conselho Curador
b) conselho Técnico
II - Administraço supertor
a) Presidente
b) Diretor-Geral
IH - Assessoramento Suqsericr
a) Gabinete da Prestdêncla
b) Assessoria. de
Planejamento e
,projetos Especiais;
a)

823

Procuradoria-Geral
Assessoria de Segurança e Informações
e)
Inspetoria
IV - Díretcriae
a) Diretoria Técnica
a 1) Superintendência. de EstatlstiCRS Primárias
a 2) Superintendência de Estudas
Geograrícos e Soócío-Econômicoa
a 3) Superintendência de Recursos
Naturais e Meio Ambiente
b i Diretoria de Geodesía e Cartografia
b .1) Supermtendêncta de Geodésta
b.2) Superíntendêncta de Cartografia
c) Diretoria de Adrrünlstraçãc
c .1) Superlntendênela de Recursos
Humanos
c.ai Superlntendêncla de Patrlmônio e Serviços Gerais
c.3) Superlntcndêncta de 01'~.a
mento e Finanças
d) Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal
d .1) Superíntendêncla de Ensino
d.2) Superintendêucía de Aperfeiçoamento
d.3) Biblioteca Ceu-ral
e) Diretoria de Informática
e .1) Superintendência de Sistemas
e.2) Superíntendência de Producào
f) Díretoría de Divulgação
f.1) Centro Editor1al
1.2) Centro de aec-icos Gráficos
c)

d)

V -

Unidades Regionais

Escritório do IBGE no Distrito
Federal
b) Delegacias
C) Divisões de Levantamentos Geodésicos.
b .1) Agências
Art. 14. A criação ou extinção de
Diretorias dependera de aprovação do
Ministro Chefe da s-crcterta de Planejamento da Preaídencía da República em proposta 10 Presidente do
ffiGE. devendo ser observados, quanto
à criação os seguintes requisitos:
a) adequação
aos princípios da
Reforma Admínlstratíva;
b) adequação à estrutura organizacional do IBGE;
C) exístêncía ou previsão de recursos financeiros.
Art. 15. O Presidente do IBGE
poderá, na estrutura organizacional da
entidade, criar, transformar, fundir e
extinguir unidades de nível inferior
a)
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a Díretortas, definindo, quando for o
caso, suas atribuições, nem como a
competência. dos respectivos titulares.
SEÇÃO II

Dos órgãos Colegtados

Art. 16. O Conselho Curador é o
órgão colegiado destinado a exerce",

em caráter permanente, a nscalízação
e o controle das atividades patrtmcniaís. contábeis e de gestão financeira
do IBGE, funcionando também como
órgão consultivo da Presidência.
Art. 17. O Conselho Curador COJllpõe-se de 5 (cinco) membros, escolhidos dentre pessoas de reconhecida experiência em assuntos contábeis e (,
gestão financeira. na forma aba.ixo
indicada. vedada a indicação de servidores do IBGE:
Q

I - 2 (dois) representantes da Se-cretaria de Planejamento da Presfdêncía da República;
11 - 1 (um) representante o Mtntstérío da Fazenda;
IH - 1 (um) representante ao .Pl,~,~
no Central do Brasil;
IV - 1 (um) representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq.
§ 1°. Caberá ao Presidente do
IBGE a Presidência do Conselho, sendo-lhe, porém. vedada a partícípaçâo
na discussão e votação da prestação
de contas de sua gestão. hipótese em
que se elegerá. para a sessão, um presidente ad hoc.
§ 2°. Os Conselheiros, excetuado o
membro nato. terão mandato de 3
(três) anos. vedada a recondução por
mais de um período. e tomarão posse
perante o Presidente do IBGE.
Art. 18. O Conselho Curador reu
nir-se-á. ordinariamente, 4 (quatro)
vezes por ano e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Presidente
ou pela maioria dos seus membros.
Parágrafo único. Os membros do
Conselho perceberão. por sessão a que
comparecerem. uma gratificação correspondente ao valor do maior salário
mínimo Vigente no País.
Art. 19. Os membros do Conselho
Curador serão designados pelos titulares dos órgãos e entidades de que
forem representantes.
.
§ Iv , Cada Conselheiro terá um suplente designado da mesma forma que

o titular. o qual o substituirá nos seus
afastamentos .
§ 2°. Em caso de vacância, a substtiuição prolongar-se-á até a posse do
novo Conselheiro ttiular.
Art. 20. Compete ao Conselho
curador exercer as atividades referidas no artlgc 16 e. em especial:
I - apreciar os balancetes periódicas da entidade;
II - pronunciar-se sobre o balanço
e a prestação anual de contas da entidade. inclusive sobre a admlnístração do Fundo a que se refere o 3.1tigo 12 da Lei n" 5.878, de 11 de mato
de 1973.

III - examínar ou mandar exannnar os livros contábeis e documentos
de escrituração da entidade, o estado
da caixa e os valores em depósito, devendo os demais órgãos fornecer-lhe
as informações que soücíter ,
IV - pronunciar-se sobre as propostas de aquisição. gravame e alienação de bens imóveis da entidade,
bem como sobre a aceitação, pelo
IBGE, de doação de bens e recursos
por entidades públicas ou privadas
nacionais ou estrandgeíras;
V - pronunciar-se sobre as operaçôes financeiras e os emprestímos u
serem contraídos pelo IBGE;
VI - sugenrao Presidente do IBGE
medidas e providências que reputar
úteis às atividades, à vida e ao conceito da entidade;
VII - representar ao Presídente do
mGE quanto a irregularidade que da
qualquer forma. chegarem ao seu conhectmentc;
VIII - pronunciar-se sobre as ccnsuItas que lhe forem encaminhadas
pelo Presidente do IBGE;
IX - pronunciar-se sobre a reforma do Estatuto.
§ l°.
O Conselho somente poderá
deliberar com a presença da matcna
dos membros que o compõem.
§ 2°. As deliberações do Conselho
terão a forma de "Resolução" e serão
tomadas pela maioria dos votos dos
membros presentes à sessão.
§ 3°. Nas deliberações do Censolho, o Presidente, além do voto pes .
soal, terá o de desempate. observado
o disposto no § 1° do artigo 17.
4°. Obedecidos os princípios e as
normas constantes deste Estatuto, o
Conselho elaborará e expedirá o seu
Regimento tnterrso.
Art. 21. O Conselho Técnico é o
órgão colegiado destinado a acompaê
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nhar, em alto nível,as atividades técnicas do IBGE, desenvolvidas de accrdo com o previsto na Lei n'' 6.183, de
11 de dezembro de 1974. com a especificação constante do Plano Ger31 de
Informações Estatísticas e Geogrâftcas, aprovado pelo Decreto n" 74.084,
de 20 de maio de 1974.
Parágrafo único. O Conselho Técnico funcionará também como órgão
consultivo para os assuntos de natureza técnica compreendidos nas êecea
ce competência do IBGl!..
Art. 22. O Conselho Técnico compõe-se de 23 (vinte e três) membros,
escolhidos dentre. as pessoas de reconhecida experiência nos assuntos com
preendidos nas áreas de competência
a que se refere o artigo 6°, sendo 1
(um) representante de cada um dos
órgãos das entidades a seguir Indí ..
canos, observado o disposto no ~ P
deste artigo:
I - Secretaria de Planejamento da.
Presidência da República (SEPLAN);
n .- Ministério da Marmha (MM);
III - Ministério do Exército ...•

(MEx);

IV - Ministério das Relações Ex,
tenores (MRE);
V - Ministério da Aeronáuuca ••
(MAer);
VI - Serviço Nacional de Informações (SNI);
Vil - Estado-Maior das Forças

Ar~

madas (EMFA);

VIII - Secretaria Geral do oonse..
lho de Segurança Nacional (CSN);
IX. - COnselho Nacional de Desen..
vclvimento Científico e Tecnológico
(CNPq);

X
Instituto de Planejamento
Econômico e Social (IPEA);
Xl - Financiadora de Estudos
Projetos (FINEP);
XII - Banco Nacional de Desenvol,
vimento Econômico (BNDE);
XIII - Confederação Nacional da
Industria (CNI);
XIV - Confederação Nacional do
Comércio (CNC);
XV - Confederação Nacional da
Agricultura (CNA).
§ 1°. O Presidente, o Diretor-Geral
e todos os Diretores do IBGE são
membros natos do Conselho.
§ 2°. Os Superintendentes, bem como qualquer outro servidor do IBGE,
por convocação do Presidente, de
acordo com a natureza dos assuntos a
serem apreciados, poderão participar
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das reuniões do Conselho, sem dtreíte
a voto.
§ 3°. Caberá ao Presidente do '"
IBGE a Presidência do Conselho.
§ 49 Excetuados os membros natos
a que se refere o § 1°, os demais Conselheiros terão o mandato de 3 (três)
anos, vedada a recondução por mais
de um período, e tomarão posse pe-'
rante o Presidente do IBGE.
Art. 23. O Conselho Técnico reunir-se-á, ordinariamente, ,3 (três) vezes por ano e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Presidente.
Parágrafo único. Os membros do
Conselho Técnico perceberão, por sessão a que comparecerem, uma gratlflcaçâo correspondente ao valor do
maior salário mínimo vigente no P ais.
Art 24. Excetuados os membros
natos a que se refere o § 1.0 do artigo 22. os demais membros do Conselho Técnico serão designados pelos titularr-s dos órgãos e das entidades de
que forem representantes.
§ 1.0 Excetuados os membros natos
a que se refere o § 1.0 do artigo 22,
os demais Conselheiros terão suplentes designados da mesma forma que
os titulares, os. quais os substituirão
nos afastamentos autorizados pelo
Conselho.
§ 29 Os suplentes dos membros natos a que se refere o § 1c do artigo 22,
serão os respectivos substitutos legais.
§ 39 Em caso de vacãncía, a substituição será imediata e prolongar-seÓ. até a posse do novo Conselheiro titular.
Art. 25. Compete ao Conselho Técnico exercer as atividades referidas
no artigo 21 e, em especial:
I - pronunciar-se sobre políticas
gerais e programas de atuação, a longo prazo, do IBGE, em consonância
com 3. política do Governo Federal
para o setor;
II - pronunciar-se sobre questões
relevantes pertinentes às atividades
técnicas do IBGE;
III - assistir o Presidente na coordenação e orientação dos Sistemas Es~
tatistico e Cartográfico Nacionais, a
que se refere a Lei n.? 6.183, de 11 de
dezembro de 1974, bem como no desenvolvimento do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas
aprovado pelo Decreto n.o 74.084, de
20 CÍe maio de 1974;
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IV -- recomendar a adoção das provtdêncías que julgar convenientes.
com vistas à adequação das atividades técnicas do IBGE à consecução do
objetivo básico da entidade;
V - promover, por intermédio dos

seus membros, junto aos órgãos e as
entidades de que são representantes,
a divulgação dos objetivos. programas
e resultados da atuação do reGE;
VI - pronunciar-se sobre a reforma do Estatuto.
J.o O Conselho somente poderá.
pronunciar-se com a presença da
maíorta dos membros que o compõem.
§ 2.... Os pronunciamentos do õonselho terão a forma de "Recomendação" e serão expressos pela maioria
doe votos dos membros presentes à
sessão.
'
§ :i.o Na votação das "Recomendações" do Conselho, o Presidente. além
do 'Voto pessoal, terá o de desempate.
§ 45' Obedecidos os principios e as
normas constantes deste Estatuto, o
Conselho elaborará e expedirá o seu
Regimento Internu.
Art 26. O IBGE poderá dar apolo
financeiro, técnico e admlrrlstratrvo
ta0 funcionamento da Comissão de
Cartografia prevista nos artigos 3.° e
4Q do Decreto-lei nc 243, de 28 de
fevereiro de 1967, e integrada, pelo
Decreto n.c 76.086. de 6 de agosto de
19'15, na Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.
Parágrafo único - Os membros da
Ccmlssão de Cartografia perceberão
do IBGE, por sessão a que comparecerem. uma gratificação correspondente ao valor do maior salário mínimo
vlgente no Pais. bem como as despesas de viagem para a participação em
sessões.
ê

SEÇÃO UI

Da Administração Superi01

Art. 27. O Presidente do IBGE
será nomeado pelo Presidente da Repúbhca,

Art. 28. Compete ao Presidente
exercer a direção superior do IBGE,
cabendo-lhe, em especial:
I - cumprir e fazer cumprir ae
normas legais e estatutárias, bem
como as instruções emanadas da Secretana de Planejamento da Prealdêncía da Repúblloa, as Besoluçôes do

Couselho Curador e as Recomendações
do Conselho Técníco:
II - representar o IBGE. em juizo
e fora dele, bem como assinar acordos, convênios e contratos, e constitutr procuradores;
m - aprovar os planos de trabalho do IBGE;

IV -

aprovar o orçamento-progra-

ma e a programação financeira do
IBGE e encaminhá-los à consideração

da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República;
V - autorizar as operações rmenceíras e os empréstimos a serem contraídos pelo IBGE, ouvido o Conselho
Curador:
VI - designar titulares para os car
gos em comissão de Diretor-Geral. Dlreter, Superintendente, Chefe do Gabinete da Presidência. Chefe da AB·
sessorta de Planejamento e Projetos
Especiais, Procurador-Geral, Chefe da
Assessoria de Segurança e Informações f! Inspetor-Chefe. bem como de ..
signar, se for julgado necessário, ad'luntos desses mesmos titulares e díspensá-los desses cargos;
VII -

propor a politica de pessoal

e a de salários;

VYI - dar posse aos membros do
Conselho Curador e do Conselho Técnico;
lX - autorizar cessões em comodato, bem como doações de bens mô-

vete;

X - submeter ao Conselho Curador os balancetes periódicos, o balanço e a prestacão de contas. encaminhando em seguida estes últimos documentos. para os devidos fins, à Secreta. la de Planejamento da Presldênc- da República;
XI - submeter ao COnselho Curador as propostas de aquisição, gravame e alienação de bens imóveis da
entidade, bem como as propostas de
coação de bens e recursos por entidades públicas ou prívadas, nacionais
0:.1. estrangeiras;
Y....D - convocar e presidir as reuniões do Conselho Técnico e do Consejno Curador, observado, quanto ao
este, c disposto no § 1.0 do artigo 17;
XIII - convocar e presidir as reuaiõcs nacionais referidas no artigo
8.°,

XIV -

submeter ao Conselho CUra-

aor c ao Oonselho Técnico os assun-
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tos em que devam opinar como órgãos consultivos do IBGl!:;
xv - delegar competência ao. Di·
reter-Geral e aos Diretores, ressalvado o disposto no artigo l~;
XV! - resolver os casos omissos no
presente Estatuto.
Parágrafo único. Ao Presidente é ta..
cultarío avocar toda e qualquer competência atribuída ao Diretor-Geral e
aos Diretores.
Art. 29. Ao Diretor-Geral ccmpe,;e lazer' executar as decisões do Presídente, assessorá-lo na direção superior da entidade, bem como substituí10 nas suas ausências e impedimentos
eventuais, cabendo-lhe, em especial:
t -: dlrlgtr, coordenar, orientar 6
fiscalizar as atividades ce assessoramenta superior, técnicas e de apoio
desenvolvidas pela entidade, bem como
as das Unidades Regionais;
11 - submeter à aprovação do Presídente do IBGE os planos de trabalho, o orçamento-programa e a programação financeira da entidade;
In - expedir, normas de ação para
v desenvolvimento uas atividades da
entidade;
IV emitir ordens e instruções,
supervisionar e avaliar o desempenho
do ASsessoramento Superior, das Direterias e Unidades Regionais e motiv~,1;" inovações e modificações que se
I ecomendarem com vistas a assegurar
a estruturaçao e o funcionamento, de
forma integrada, como apoio em métodos de informática, dos órgãos técnicos: e admímstratívoa do IBGl!;;
V - contratar e dispensar empregadl)S;
VI -

designar titulares para cargos em comíssâo e dispensá-los desses
cargos. ressalvado o disposto no ínciso VI do artigo 28;
VII - expedir normas gerais sobre
administração de material, bem como
determmar a realização de licitações
para aquisição de material e equipamentos, execução de serviços e obras e
alienação de bens patrimoniais, através de concorrência, tomadas de preço e cartas-convite, observada a Iegfslação federal sobre o assunto, aplicável ao IBGE, em caráter subsidiário.
VIII - executar e fiscalizar a execução dos planos e programas recomendados pelos poderes públicos,
para os quais sejam previamente
destinados recursos especíríeos.

Parágrafo único. Ao Diretor-Geral
é facultado delegar competência. aos
Diretores.
SEÇÃO IV

Do Assessoramento Superior
Art. 30. Ao Gabinete da Presldên ~
ela cabe auxiliar e assessorar a Ad-

ministração Superior no exame e encaminhamento dos assuntos que lhe
forem submetidos, bem como exercer outros encargos que a ele vierem
a ser cometidos pelo Presidente ou
pelo Diretor-Geral.
Art. 31. A Assessoria de Planejamento e Projetos Especiats cabe auxii1ar e assessorar o Presidente e o
Diretor-Geral nos assuntos compreendidos nas áreas de competência
definidas nos artigos 6.", 28 e 29, bem
como realizar o estudo e a avaliação,
em caráter permanente, do andamento dos projetos em execução, compatibilizando as attvldades desenvolvidas com as necessidades de informações sócio-econômicas Indispensáveis ao planejamento econômico-social e à segurança nacional.
Parágrafo único. O Presidente co
IBGE poderá avocar, através da Assessona de que trata este artigo, o
planejamento e a execução de programas, projetos e atividades, normalmente a cargo das Diretorias.
sempre que, pelas suas características
inovadoras, for julgado conveniente o
trabalho simultâneo e coordenado. de
vários especialistas ou órgãos internos da entidade, até sua. definitiva
Implantação.
Art. 32. A Procuradoria-Geral cabe assessorar, nos assuntos que envolvam matéria de natureza jurfdica, o Presidente, o Diretor-Geral, os
Diretores e os órgãos e unidades
mencionados no artigo 13, bem como
defender os Interesses do IBGE perante os órgãos do Pode!' Judiciário
e junto às autoridades e instâncias
administrativas .
Art. 33. A Assessoria de Segurança e informações cabe" sob orientação normativa, supervisão técnica e
fiscalização especificà da Divisão de
Segurança ~ e Informações da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, prestar assistência
direta ao Presidente e ao DiretorGeral do IBGE em todos os assuntos pertinentes à Segurança Nacional, à mcbilízacâo e ~,g informações
e exercer as demais atribuições de
órgão seccional de Sistema Setorial
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de Informações e tjontra-Informação previstas no Regulamento aprovado pelo Decreto nv 75.640, de 22
de abril de 1975.

Art. 34. A Inspetoria cabe o estudo e a avaliação, em caráter permanente. do desempenho das unidades do IBGE, para afer-çâo da capacidade operacional ae cada uma
na realização de seus programas de
trabalho, no que concerne as atívídades contábeis, financeiras, de re·
cursos humanos, pasruncníats e de
serviços gerais, bem como o controle
da execução de acordos, convênios e
contratos firmados pela entidade.
SEÇÃO

v

Das tnretonae
Art. 35. A Diretoria Técnica cabe

o ptanejamento, a organtzação, a direção, a coordenação e a execução
aos levantamentos estatísticos primários, de elaboração de estatísticas
derivadas bem como dos estudos o
pesquiSaS' geográficos, demográficos.
seio-econômicos, de recursos naturais
e oe meio ambiente, in .Iusíve poluíção.
Art. 36. A Diretoria de Geodésia
e Cartografia cabe o planejamento,
a organização, a direção, a coorcenaçao e a execução dos estudos, pesquísas e trabalhos de natureza geodésica e cartcgrátíca visando, em especial, a estabelecer a Rede Geodésica Plano-Altimétrica de Apoio Fundamental e a produção de cartas
topográtícas e mapas temáticos.
Art. 37. A Diretoria de Admlnistração cabe o planejamento, a. organização, a direção, a coordenação
e a execução das atividades de Iecursos humanos, patrimônio e serviços gerais, bem como a execução das
atividades orçamentártas, financeiras
e contábeis do IBGE, com vistas a
assegurar o índíspensável apolo as
atividades das demais Díretcrraa.
Art. 38. A Diretoria de Formação
e Aperfeiçoamento de Pessoal cabe
o planejamento, a organtzaçao, a direção, a coordenação c a execução
das atividades de ensino e de recrutamento, seleção e aperfeiçoamento
do pessoal do IBGE, bem como manter o acervo bíblíograífco, de mapas
e de todo material de referência,
pesquisa e Informações da entidade.
§ 1.0 As ativtdades de ensino vi. fiarão a atender às necessidade da

própria entidade e dos usuários de
informações e serão desenvolvidas por
intermédio da Escola Nacional de
Ciências
Estatísticas (ENCE), que
manterá cursos de Estatística e poderá manter outros, tncrusíve de pósgraduação, nos díveraos campos de
atividades relacionados com as áreas
de competência do IBGE, respeitaria
a legislação especifica.
§ 2.0 A ENCE terá autonomia didática inerente a sua condtcão de
estabelecimento de ensino médio e
superior, sem prejuízo de seu entrosamen to com as demais unidades do
IBGE.

atividades de recrutamene aperfeiçoamento de
pessoal serão desenvolvidas em artfculaçãc com as demais unidades do
IBGE, de acordo
com programas
previamente aprovados pelo Presidente.
§ 4.0 A Diretoria de que trata este
artigo, quando solicitada, poderá
atender também As necessídades de
formação e aperfeiçoamento de pcssoal da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República.
Art. 39. A Diretoria de Informátrce cabe o planejamento, a organização, a dírecao, a coordenação e a
execução do processamento eletrônico de dados necessár-ios aos serviços
do IBGE, cumprindo-lhe promover a
generanzação do uso dos métodos de
informática 110 âmbito da entidade
e proceder a estudos e pesquisas metodológicas no campo da informatica, inclusive visando a assegurar a
progressiva independência do Pais em
tecnologia computacional, observadas
as atrlbulções legais e regulamentares de outros órgãos ou entidades da
Admínlstraçâo Federal.
Parágrafo único. A Diretoria ae
que trata este artigo promoverá a
generalização do USO dos métodos de
ínroimauoa no âmbito da Secretaria
de Planejamento da Presidência da
República, segundo as drretrfzes
emanadas dessa Secretaria.
Art. 40. A Diretoria. de Divulgação cabe o planejamento, a ergamzaçâo, a direção, a ooordenaeâo e a
execução das atividades de divulgação dos estudos e das informações
produzidas pelo mGE e, em especial,
a editoração, a produção gráfica. a
distribuição e a venda de obras pelo
mesmo preparadas ou patrocinadas,
com vistas a assegurar a mais am§ 3. 0 As

to, seleção
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pIa utilização das ínformaçôes elaboradas pelo IBGE, de acordo com a
orientação técnica das demais Diretorias nas suas áreas de competeneía.
SEÇÃO VI

Das Unidades Regionais

Art. 41. O IBGE terá um Escritrio no Distrito Federal, Delegacias
nas Capitais dos 'Estados e dos Territórios, Agências e Divisões de Levantamentos Geodéstcos ,
§ I," Ao Escritório do IBGE no
Distrito Federal cabe a representaçâo superior da entidade, com vistas
ao assessoramento, nas SlW.S áreas de
competência, aos órgãos e às íntsítur
ções públicas sediados em Braaília,
notadamente à Secretaria de Planejamento da _Presldêncta da República, bem como promove- as medidas
que se fizerem necessárias à consecução dos objetivos a que se refere
o artigo 3.".
§ 2.° As Delegacias são órgãos regionais do IBGE, CO~ sede nas Capitais, cabendo-lhes representar a
entidade nos respectivos Estados e
Territórios, bem como dirigir e coo.rdenar as atividades das Agêneras.
§ 3." As Agências são órgãos locais,
criadas onde houver conventôncia de
coletar dados e Informações, nas
áeras de competência do IBGE.
§ 4." As Divisões de Levantamentos Geodésicos são órgãos espectaltzados, com sede móvel e localizados
onde houver conveniência de realização de trabalh-e geodésiccs ,
§ 5." As Delegacias c as Drvtsêes
de Levantamentos Geodésicos serão
classificadas em categorias. da acordo
com o volume dos encargos e respectiva situação geográff ca, e ficarão subordinadas ao Dtrefx rr-Geral, recebendo, diretamente, orrentação e assistência -ías Díret.mas nos assuntos
compreendidos nas respectivas 'áreas
de atividade.
w

CAPíTULO IV

Do Regime Financeiro
Art. 42. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art. 43. O Presidente do TBGE submeterá, anualmente, de acordo com
instruções da Secretaria de Plane iamento da Presidência da República,
para aprovação desse órgão, a proposta de orçamento-programa da en-

tidade para o exercício seguinte, instruída com os elementos necessários,
inclusive planos de trabalho.
Art. 44. Durante o exercício financeiro, o Presidente do IBGE poderá
propor à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, com a
utilização de recursos próprio:'>, a
abertura de créditos adícíonats e,
quando necessário, alterações orçamentárias, respeitados os elementos
de despesa constante da Lei Orçamentária.
Ar. 45. Para todos os fins de direito, o IBGE levantará, a 31 de dezembro de cada ano, seu balanço geral, neste compreendidos os balanços orçamentário, patrimonial e financeiro, bem como o demonstrattvo
das variações patrimoniais.
Art. 46. O Presidente do IBGE
apresentará anualmente ao Conselho
Curador, na época própria, <) balanço
e a prestação de contas do exercício
anterior.
§ 1". O Conselho Curador terá o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para
emitir parecer sobre esses documen-

tos.

§ 2" . Depois de apreciados pero
Conselho Curador, os referidos documentos serão submetidos pelo Presidente do IBGE à Secreatria de Planejamento da Presidência da. Repu·
blica para os fins previstos no artrgo 17 da Lei n'' 5.878, de 1l de mala

de 1973.
CAPíTULO V
Do Pessoal
Art. 47. O regime jurídico do pessoal do IBGE é o da legislação trabalhista.
Art. 48. O empregado do IBGE que
vier a exercer cargo de Presidente,
Diretor-Geral, Diretor, Supermtentente, ou outros, também de confiança, quer técnicos, quer de direção 0U
chefia, deixará de receber a remuneração correspondente ao cargo efetivo, enquanto durar o afastamento.
Art. 49. A remuneração do Presldente, do Diretor-Geral, dos Diretores e dos Superintendentes do IBGE
será fixada pelo Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
parágrafo único. O Presidente do
IBGE, enquanto exercer o cargo, fará
jus aos direitos e às vantagens assegurados aos empregados da entidade.
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de .maío de 1973, e do Decreto número 75.585, de 9 de abril de 1975
terão os respecivos mandatos extin~
tos trinta dias após a data de publicação do Decreto que aprovar o presente Estatuto.
Art. 56. Em caso de extinção, na
forma e pelas causas previsas em lei,
o acervo do IBGE reverter-á ao patrimônio da União. - João Paulo dos

Art. 50. Poderá também o IBGE
utilizar para o desempenho de suas
atividades servidores dos órgãos da

administração pública direta I~ ir-direta, bem como das fundações governamentais' postos à sua dísnosiçãc na
forma da legislação própria.

CAPíTULO VI
Disposições Gerais e Transi{;(íriM

Reis Velloso.

Art. 51. lt facultada a prestação de

serviços pelo IBGE a outras entidades públicas ou privadas, nem como
a pessoas físicas, mediante remuneração adequada.
Art. 52. Com o objetivo de premover a confraternização de quantos
prestam serviços ao IBGE. será comemorado, a 29 de maio de cada ano,
data tradicionalmente consagrada ao
Geógrafo e ao Estatístico, o "Día do
Ibegeanc" .
Art. 53. O presente Estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte, por iniciativa do Presidente do
IBGE, que, ouvidos o Conselho Curador e o Conselho Técnico, encaminhará a proposta de reforma, para
os devidos fins, à conatderacà-i do
Ministro Chefe da Secreatrta de Planejameno da Presidência da Republica.
Art. 54. Correrão à conta do Tesouro Nacional os encargos financeírcs
com o pagamento de vencimentos e
vantagens dos funcionários em atividade ou em disponibilidade, dos quadros em extinção da antiga autarquia
IBGE bem como de proventos dos
aposentados desses quadros E; dos
quadros das antigas Secretartas-Gerais dos Conselhos Nacionais de Gcografia e Estatística. ccnatgnando-se,
no Orçamento da União, dotecões específicas em favor do IBGE pura o
atendimento dessas despesas. na forma do artigo 25 da Lei n° 5.878. de
11 de maio de 1973.

DECRETO N' 76.665 -

DE

34

DE

NOVEMBRO DE 1975

Reclassi/ica órgãos de

aeucerocno co-

letiva na área do Ministérlo
Fazenda

o

da

Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere
o arrogo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei
nv 5.708, de 4 de outubro de 1971, e
no § 2g do artigo zc do Decreto 76.085,
de 6 de agosto de 1975,
DECRETA:
Arti. 19 Ficam reclasstfícados, na
área do Ministério da Fazenda, como
órgãos de deliberação coletiva de 29
grau Xletra "b" do artigo 19 do Decreto no 69.382, de 19 de outubro de
lY71), os quatro Conselhos de oontn,
buintes integrantes da Estrutura BáM
sica do referido Ministério.
§ te Na concessão de gl'atificaçãn
aos Presidentes e Becretaríos de Câmaras dos Conselhos de Contrtbutnteso aplicar-se-á o disposto nos §§
1Q e :!Q do artigo 2Q e no artigo 39 do
Decreto nc 69.382, de 19 de outubro de
1971.
§ 2~ O número de reuniões mensais remuneradas é o fixado em regtmente e não poderá ultrapassar o 11míte previsto no artigo 29, parágrafo
3.", do Decreto 69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. zv Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parágrafo único. O Presidente do
IBGE continuará exercendo, pessoalmente ou por delegação, em relação
ao pessoal remanescente mencionado
neste artigo, as atribuições da competêncía do Presidente e ias demais
titulares dos órgãos da direção da
extinta autarquia Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
i
Braeílía, 24 de novembro de 1975;
\ {1549 da Independência e 879 da
ATt. 55. Os atuais membros do . República
Conselho Curador do IBGE. que lntegram esse órgão por efeito do dispas-.
ERNESTO GEISEL
to no artigo 27 da Lei n.. . 5.878, de 11
Márto Henrique Simonsen

t

l

.
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DECRETO N9 7B.666, tE 24 DE NOVEMBRO DE 1975
Abre ao Mímstério da Fazenda e.. a Encargos Gerczs da tsraõo - Recu.rsOsSt1b SU~E:rvisão do Iâinístérío iia Fazenda o crédito Suplementar ele
Cr$ 41.677.900,00 para reforço de dotações consignad.as no vt{1eate Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item lU, da Constituição
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de l6 de dezembro 'te UJ74.
DECRETA:

Art. 19 v ica aberto ao Ministério da Fazenda e a Bncarrgoa Gerais da
União - Recursos Sob supeivísão do Ministério da Fazenda, o credito suplementar no valor de Cr$ 41.677 900,00 (quarenta e um milhões, setscentos e setenta e sete mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consígnacas aos subanexos 1700 a 2800, a saber:

crs
1700 1701 1701 030702U2.oo1 3.1.1.1 01 1702 1702.030904]2 005 3.1.1.1 01 -

MINISTIlRIG DA FAZENDA

1.00
7.677.WO

Gabinete do Ministro
assessoramento Superior

P"!.:..~og.l otvõ
Vencimentos e Vantagens F1XB:!i

Secretaria Geral
Cooroenecão do Planejamento
Pessoal Clvil
vencimcncoe e Vantagens Fixas ........•
3.?.5 O - Oor.ta-íbulçôes, de Prev'ttêncta Social ...
1704 - rnspetoríe Geral de Finanças
1704.63080:"'::-'2.011 - Admtraístracãc Flnanceira, Contabilidade

e Audltcría
.
3.1.1.1 -- PessOM Civil
rn c-i veneimentoa e vantagens Fixas
.
1705 - Divisão de SEgurança e Informações
1705.03291692.003 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencim(~ntQ.(' e Vantagens Fixas .......•
'1706 - Conselho de Politíca Aduaneira
1706.03070422.458 - ortentação e Execuçáo da Polltdca Adua-

180.000

502.000
1.107.500

2.110 000

5.700

neíra
3.1.1.1 01 3.2.5. O 1707 -

Pessoal Ctvil

vencneentos e vantagens FiXas
.
connünuções de Previdência Social •...

Procuradoria Geral de. Fazenda Nacronac
Assessora.mente Relacionado a Assuntos
de Natureza .Iurtdlca
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens FIxas
.
1709 - Detcgacsas Estaduais do Ministério da

1707.03tl73~L.2.002

&65.800
81. 5f!0

-

Fazendo
1709.03070212 122 - Manutenção dos serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal CivH
01 - venc.mentos e Vantagens FIxas .
1710 - Secretaria da Receita FeQew..1
1710,03080302.136 - .admínistraçâo Fiscal e Trtbutãr1a
3.1.1.1 - "Pessoal Civil
01 - V encímentoe e Vantagens Fixas

104.000

1.550.000

1.087.100
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crs
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1711 - Depart.amento de Administração
711.03070212.013 - Coordenação dos Serviços Administrativos
3 1. L 1 - Pessoal C..",:J
01 - vencimentos e vantagens Fixas
.
1712 - Servíço do Patrrmônío da Uniâo
1712.030702~2 137 A"::'ministraçãc do Patrimônio da União

3.1.1.1 01 -

Pessoal crvü
Vencimentos

p. Vantagens Fixas
1713 - Departamento de Pessoal
1713 0307{l:HZ.OIO - Adrnintstracâo de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

2300 2801 2801.03080212.449 -

3.1.5.0 -

.

Vencimentos e Vantagens Fixas

.
.

RpCUl'SOS Sob

20.500

259.]00.

ENCARGOS GERAIS, DA UNIAO

da Fazenda

1,00

24,.000

42.700
34.000.0UO

Bupervísâc do Ministério

Encairgos de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores

.

34.000.000

TOTAL

.

41 !j77.900

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de cotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

c-s 1,00

1700 -

MINLSn:RIO DA FAZENDA

1701 -- Gabinete do Ministro
Atividade - 1701. 030'íOZ02.001
3.1.1.1 - Pessoal cívn
02 - Despesas Variáveis . ..
.
1702 - Secretaria Geral
Atividade - 1702.08090412.005
3.1.1.1 - ressoar Civil
02 - Oeapesas va-êáveís . .
.
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais .....•
1705 - I'fvísãc de Segurança e Informações
Atividade - 1'i05 03291692.003
3.1.1.1 - Fessoal Cívíl
02 - Despesas varíéveís
..
1710 - se -retaría da Receita Federal
Ativida~ 1710.03080302.136
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis
.
1711 -- Departamento de Administração
Atividade - 1711.C30702.t2.013
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Deep-sas variáveis . . ............•.. ".
1712 - Serviço do Patrimônio da União
Atlviaade - 1/12.03070212.137
3.1.1.1 - P·J.jSoaJ Civil
02 - Despesas V~riáveis
.
Atividade 3.1.1.1 -

;712.03070212.140

Pessoal Civil,

7.677 .{,OO

130.0{)0

3 163.100
2.658.700

5.700

1.333.100

30.500

179.100
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c-s
02 -

Deauesas varíáveís .

. ..............•••

1713 - Departamento do Pessoal
Atividade - l'f .... 3.03070212.01O
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Ocspesas variáveis . .

.

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO ...•.

2801 -

Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda

Ativmade -

3. 1. 3.2 3.2.4.1 02 -

1,00

80.000

42.700
34.000.000

2Bih 03080342.455

outros serviços de Terceiros
Juros da Drvíde Pública

.

15.000.000

Funcêada Externa .

.

19.000.000

~OTAL

.

•

41.67'1.900

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 24 d- novembro
República.

de 1975; 1549 da

Independência e 879 da

ERNESto GEISEL

Msuío Henrique Stmsmseti
JOM Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.667 Concede à Indústria Cerâmica Imbituba S. A. o direito de
lavrar
quartzo- no Município de Bunuiçu,
Estado de Santa Catarina.

o presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o ert . 81, item TIl. da Constituição
e nos termos do art. 43 do Decretolei nv 227. de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração). alterado pelo
Decreto-lei nc 318. de 14 de março de
HJ67.
DECRETA:

19 Fica outorgada à Indústria Cerâmica Imbituba S. A. concessão para' lavrar quartzo em terrenos de propriedade de Honorato Manoel Farias e outros, nos lugares denominados Três Riachos e Fazenda,
Distrito e Municípír, de Biguaçu. Estado de Santa Catarina, numa área
de cinquenta e cinco hectares e quatro ares (55.04 ha) , delimitada por
um polígono irregular. que um vértice a cento e treze metros r narm, no
rumo verdadeiro de quarenta graus
nordeste (40QNE), do centro da porta da Capela São João Batista de
A.rt.,

DE

24

DE

NOVElVJ:BRO DE

1975

Três Riachos e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumcs verdadeiros: trezentos e setenta e um metros (371m). oeste (w);
mü metros (1.000m), norte (N); quarenta e quatro metros (44m). oeste
(W): trezentos e noventa e cinco metros (395m), norte (N); quatrocentos
e quinze metros (415m), leste (E);
duzentos e quarenta metros (240m).
sul (8); cem metros
uuum). leste
(E); cento e cínquenta e cinco metros
(155m), sul (S); cem metros (mümj,
oeste (W); mil metros (1. OOOm) , sul
(8).

Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração e de outras referinas no mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto. ficando também estabelecido o
seguinte:
a.) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 51. 726, de 19 de feveretro de 1963 e da Resolução número
3. de 30 de abril de 1965, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
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b) O concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributes devidos à União. em cumprimento
do disposto no Decreto-lei no 1.038.
de 21 de outubro de 1969;

C) se o concessionário não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
tncumbem, a concessão será declara-

da caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e. 66 do Código de Mineraçâo;
d) a concessão de lavra terá por
utú:c este Decreto. que será transcrito no Livro C - Registro dos De
eretos de La.Vl'!a. do Departamento
M

ID!IDCRETO N9 76. 6f3'8 -

Nacional da Produçâe Mineral, do
Minlstério das Minas e Energia.
Art. ·29 As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Míneraçâo ,

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-812. 598-68).
Brasília, 24 de novembro de 1975;
154<;' da Independência e 879 da

República.
ERNESTO GEISEL

Shigealâ oeta
DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para as Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, outras Atividades de
Nivel Superior, Outras Atividades de lNivel Médio e serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Faculdade Federal de
Oaontoloçia de Diamantina, e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atmbuíção que lhe confere o artigo 8:1, item TIl, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 89 e 99, da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro d.e1970, e o que consta do Processo DASP/9-7W, de 1975,
,DECRETA:

Ar't. 19 .São transpostos e transformados, na forma do Anexo l, para as
Categ-orias Funcionais de Artífice de Eletricidade e Comunicações, do Grupo
Artesanato, Código ART-700; Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxníaees, Código: SA-SOO; Odontólogo, do Grupo Outras Atividades de Nível 8u
períor, Código: NS-900; Técnico de Contabilidade, do Grupo Outras Atívídades
de Nível M-édio, Código: NM-1000 e Agente de Portaria do Grupo Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, Código: TP-12{)O, do Quadro Permanente da. }j'R,cuidado Federal de Odontologia de Diamantina, os cargos CUjOB ocupantes se
habilitaram no processo seletivo de que tratam os decretos de estruturação dos
rcrcrtdos Grupos com as alterações posteriores, conforme relação nominal COllS
tente do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 O cargo relacionado no Anexo rrr deste Decreto fica incluído no
QUadro Suplementar da Faculdade Federal de Odontologia de Díamantlna, na
rcrma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 39 O órgão de Pessoal apostttará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem,
Art. 49 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de Classificação de Cargos, na forma dos Anexos I e I1 deste Decreto, de quaisquer reterbuíções que, porventura, venham sendo recebidas pelos referidos funcionários a
qualquer titulo e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o salário-família. e a
gratificação adicional por tempo de serviço.
§ 19 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 19 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as: parcelas relativas: às retribuições
de que trata este artigo, porventura percebidas pelo funcionário, desde aquela
cata até a da publicação deste Decreto .
.§ 29 A partdr da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atíngídos pela transposição ou transformação, só poderão perceber as gratíflN

N
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caçôes e índenízaçôes. especificadas no Anexo l i do Decreto-lei ne 1.3411. de 22
de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentacâo pertinentes.
~ Art. 59 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 19
de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentártos próprios da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.
Brasüía, 24 de novembro de 1976; 1;5,49 da Independência e 879' da República.
ERNEsTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
26-11-75 <Suplemento.)
DECRETO N9 76.669, DE 24 DE NOVEMBRO DE 19715
Dispõe sobre a transposição e trametormação de empregos para Categorift;)
Funcionais dOS Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades
de Ninei Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte O ticuü e portaria, da Tabela Permanente da Universidade
de Goiás, e dá outras providên das.

reaer.a

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da. Constdtuíção e
tendo em vista o dispos~ nos artigos 89 e 99 da Lei nv 5.6415, de lO de dezembro e no artigo 39 da LeI nc 6.185, de 1J. de dezembro de 19'1'4, e o que consta
110 Processo nc DAS?/87,75, d-e 19'15,
DECRETA:

Art. 19 São transpostos e transformados, na formá do Anexo I, para as
Categorias Funcionais Artífice de Mecânica, Artifice de Eletricidade e Comunicações, Artifice de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de Artes Gráficas, do
Grupo Artesanato, Código LT-ART-7{)O; Agente Administrativo e Datilógrafo,
do Grupo Serviços Auxiliares, Código LT-SA-8iQO; Médico, Enfermeiro, Nutrícioinsta, Odcntólogo, Asssístente Social e Técnico em Comunicação gocíal, do Grupo
OUtras Atívídades de Nível Superior, Código LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de
serviços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Desenhista, Auxiliar em
Assuntos CUlturais, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de Comunicação Social, Agente de Cinefotografia e Microfilmagem e Telefonista, do
Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código LT-NiIv1-1000; Motorista Oficial
e Agente d-e Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código
LT-'TIP-1200, da Tabela Permanente da Universidade Pederad de Goiás, os empregos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que trata o Deereto número 75.Zl9, de 16 de janeiro de 1975, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 29 O emprego relacionado no Anexo III deste Decreto fica Incluído na
Tabela Suplementar da Universidade Federal de Goiás, devendo ser suprimido
quando vagar.
Art. 39 O órgão, de Pessoal apostdlará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto ou os expedirá para os que não os possuírem, bem como lavrará
na Carteira de Trabalho e na Ficha Registro do Empregado, dos servidores relacíonados no Anexo, II, as anotações que se fizerem necessárias em decorrência
da aplicação deste Decreto.
Art.. 49 São extintos e suprimidos os empregos e encargos de gabinete reãaclonados no Anexo IV deste Decreto, pertencentes à Universidade Federal de

ooras.
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Art. 5g Fica alterado o Anexo TIl do Decreto nc 75.664, de 28 de abril de
19715, para fins de excluir 21 (dois) cargos de Pedreiro A-IOl-8.A e 1 (um) de
Pedreiro A-IÜ'1-9.B.

Art. 69 Ficam alterados, na forma dos Anexos I-A e LI-A do presente Decreto, os Anexos I e 1,1 do Decreto no 75.664, de 28 de abril de 19'75, na parte

referente às Categorias Funcionais Técnico de Administração e Farmacêutíeo,
do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, Côdígo NS-900; Auxiliar Ope-

racional de Serviços Diversos e Agente de Telecomunicações e Eletricidade, do

Grupo Outras Atividades de Nível Médio, Código NiM-IOOO, e Procurador nutàrquíco, do Grupo Serviços Jurídicos, Código SJ-llOO, do Quadro Permanente
da Universidade Federal de Goiás .
Art. 79 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo n, vigorarão a partín- de
19 de novembro de 19rT4, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos 01"çamentéríos próprios da. Universidade Federal de Goiás.
Art. 8Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 24 de novembro de 1975; 1649 da Independência e 879 da República.

ERNESTO GEISEL
Ney Braga
João paulo dos Reis Velloso
Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.

de

26-11-75 (Suplemento) •

DECRETO N9 76.670 -

DE 25 DE
NOVEMBRO DE 1975

Cria a Embáixada do Brasil no Sunname.
O

Presidente da República,

no uso das atribuições que th.e confere
o artigo 81, itens III e IX, da Constituição,
DECRETA;

Art. 1(> Fica criada a Embaixada do
Brasil no Suriname.
Art. 29 A Missão diplomática de
que trata o artigo precedente terá Sua
sede na cidade de Paramaribo ,
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
Brasília, 25 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

DECRETO N9 76.671 -

DECRETA:

Art. 19 Fica concedido à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil,
Seção do Estado do Rio de Janeiro,
um novo prazo de 5 (cinco I anos, a
partir da vigência deste Decreto, para
cumprimento do encargo previsto no
artigo 29 do Decreto número 44.838,
de 11 de novembro de 1958, relativamente ao terreno situado na Rua
Washington Luiz, designado por Ltee
nos 58 e 59 da antiga Esplanada do
Senado, na cidade e Estado do Rio
de Janeiro.
v(
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o.
Brasília, 25 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
"-4j..
ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

e tendo em vista o disposto na LeI
n." 3.347, de 17 de dezembro de 1957,

Azemdo

da

GEISEL

Mário Henrique Símonseai

DECRETO
DE

25 DE

NOVEMBRO DE 1975
Concede novo prazo para utiliii!ação ao
imóvel que menciona, situauo
na
cidade
e Estado do Rio de Ja

neíro,
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl,. da Constituição,

N° 76.672 DE 25 DE
NOVEMBF.O DE 1975

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a promover a aceitação (t.a
doação do domínio útil do terreno
que menciona, situado no Município de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.

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

ATOS DO PODER EXECUTIVO
e de acordo cem os artigos 1.165 e
1.180, do Código Civil,
C.

DECRETA:

('I

1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover a aceitação da doação que o Estado do Rio de Janeiro, nos termos
da Lei Estadual número 7.412, de 8
de maio de 1974 e do Decreto Estadual
número 16;421, de 8 de julho de 1974,
quer fazer à União Federal, do dominto útil do terreno integrante do
P.E. '30~107, e correspondente à porção XVIII da quadra 3 do aterrado
deSâo Lourenço, situado na Rua
Washmgton Luiz, entre as Ruas projetada "G" e Desidério de Oliveira,
Art.
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no município de Niterói, naquele Estado, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Minístérío da Fazenda sob o nu ~
mero 0786-1.650, de 1974.'
Art. 2° O terreno a que se refere
o artigo 1.° se destina à construção da
sede na Dívísão de Polícia Federal no
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 25 de novembro de 1975;
154 da Independência e 87° da
República.
0

ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Márió Henrique Simonsen

DECRETO Nº 76.673 - DE '25 'DE

NOVEMBRO

DE 1975

Dispõe sobre a criação de empregos, para a composição do Grupo-Segurança
e Informações, na Tabela Permanente do Ministério das Minas e Energia,
e dá outras providências.
.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item UI, da Constituição
e tendo em vista o disposto no Decreto nº-75.639, de 22 de abril de 1975,
e o que consta do Processo DASP nc 8.098-75,
DECRETA:

Art. 1º Ficam criados, na Tabela Permanente do Ministério das Minas
e Energia, instituída por este Decreto, os empregos constantes do. Anexo,
regidos pela legislação trabalhista, para a composição da Categoria Funcional
de Analista de Informações, código SI-1401, do Grupo Segurança e Informações, código SI-1400.
.
Art. 2Q O preenchimento dOS empregos de que trata este Decreto farse-á, mediante ato do Ministro de Estado das Minas e Energia, sob a forma
de contratação por prazo indeterminado, ou em comissão, nos termos da
legislação trabalhista, como previsto no artigo 4Q e seus parágrafos, do
Decreto-Ieí n« 1.400, de 22 de abril de 1975, conforme recaia, respectivamente,
em pessoa sem vínculo com a Administração Pública ou em servidor público.
Art. 3º t. fixado, na forma do Anexo deste Decreto, na lotação da
classe "B" da Categoria Funcional de Analista de Informações da Tabela
Permanente do Ministério das Minas e Energia, um contingente de oompenseção, reservado aos que se afastarem para o exercício de funções de chefia
e assessoramento superiores, pertencentes à Divisão de Segurança e Informações do referido Ministério.
Art. 4Q A criação dos demais empregos, correspondentes aos vagos
previstos na lotação das Categorias Funcionais do Grupo-Segurança e .Informações, processar-se-á progressivamente, por proposta do. Mínístéric das
Minas e Energia e _nos limites d06recursos orçamentárâos a esse fim
destinados.
.
Art. 5Q As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas' pelos recursos orçamentários próprios do Ministério das Minas e
Energia.
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Art. 6Q Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de novembro de 1975; 154'? da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no
DECRETO N° 76.674 NOVEMBRO DE

DE

26

DE

1975

Cancela autorização

para tuncíonamento no Brasil da The motor
Union lnsurtmce Company Limiteâ.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Ficam canceladas a autonzação para funcionar no Brasil concedida à The Motor Uníon Insurance
Company Límíted, sediada em Lon-

dres, Inglaterra, pelo Decreto nU111CIa

13.322, de 11 de dezembro de 1918,

e a respectiva Carta Patente, a partir
DECRETO

N9 76.670 -

D.a. de 27-11-75.

ela data da publicação, no Diário OJicial da União, da certidão de arqur-

vamento, no órgão de Registro do Comercio, dos atos referentes à incorporação do patrimônio líquido de sue
Representação no Brasil à Seguradora
Brasileira Motor Uníon Americana
S/A, sua sucessora em todos os drreitos e obrigações.
Art. 29 Este Decreto entrará em \'jgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro,
Brasília, 26 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Severo Façusuies Gomes
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre, à Presidência da República, em teoor do Conselho de Segurança Nacionat, o crédito suiaemcnun de Cr$ 1.085.000,00 para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da Repú büca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, ta Ccnstítuíçâo,
e da autorização contida no artigo 69, da Lei número b. 187, ao l.6 de
dezembro de 1974,
DH'RETA,

Art. 19 Fica aberto, à Prestdêncía da República, em favor do Conselho
de Segurança Nacional, r, crédito suplementar no valor de Cr$ 1.085.000,00
(um milhão e oitenta e cinco mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentàrras consignadas no vigente Orçamento, a saber:
crs \,00
1100 - Presidência da República
1103 - Conselho de Segurança Nacional
1103.06090202. n03 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.1. 2 - pessoal Militar
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
1.025.000
02 - Despesas variáveis •...................
60. ('00
TOTAL •.•.••...................•

1. 085.000

ATOS
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AEt. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de amuaçâo parcial de dotação erçamentáría consignada no vigente Or-

çamento. a saber:

Cr$ r.ao
3900 - RESERVA DE CONTINGENCIA
3900.99999999.999 - Reserva ue COntingência
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
1.085.000
Art. 39 Este Decrete entrará em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposrções em contrario.
Bra.:;ma, 26 de novembro de 1~75; 1549 da Independência e 879 da
RePUbllca.
ERN:rS'ro GEISEL

Mano llenllql!C Si1T.onsen
Joã) PüulCJ· dos Reis ~·ellow
Huço ele Amtraàe Abrl!a

DECRETO N9 76. 6i6 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE

1975

Abre à Presidência da República em favor do Estado-Maior das Forças Armaaae, o crédito :mplementú? de Cr$ 475.400,00 para retorço de dotações coneiçnoaas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,
usancc da atrtbuíção que íne confere O artigo 81, item lU, da consntutção,
e da autorização contida no artigo 69, da Lei numero 3.18t, l1e 16 de
dezembro de 1974,
l
.....
DECREtA:

Art. 19 Pica aberto à Presícêncía da República, em favor do EstadoMaior das Forças Armadas o crédito suplementar no valor de crs
.
475.400,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros).
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
C1$ 1,00
1100 - Presidência da República
1105 - Estado-Makn das Forças Armadas
1105.06090202.483 - P'anejamento e coordenação do EstadoMaior das Forças Armadas
3.1.1.1 - Pesscaí Civl1
.
02 - Despesas Variáveis •.........•.•••.....
30.000
3.1.1.2 - Pessoal M:;:tar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
335.400
02 - Despesas ve.navcís
"
.
100.000
3.2.5.0 - Oontrlbuiçôes de Previdência Social
.
10.000
'lUTAL

.

~7 õ

.400

Al't. 29 Os recursos necessartos â execução deste Decreto decorrerae
de anuíação parcial ~"e dotações orçamentarías consignadas no vigente Orçamento. a saber:
crs 1,00
1100 - Presidência da República
1105 - Estado-Maior das Forças Armadas
Atividade - 1105.06090202.483
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
180.000
3900 - RESERVA DI! CONTINGENCIA
3900.99999999.999 - Reserva de conüngêncía
295.400
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
TOTAL

.

475.400
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na datà de sua '~ti?!l.ê.àçâo.
revogadas-as d'sposáções em contrárto.
arcsnte. 26 de
República.

novembro de

1975; 1549 da

Indeperxlêncía e 87° da

ERNESTO GE'JSEL

Mário Henrique Simoneen
j()â<) Paulo dos Reis Velloso
Fritz Azevedo Manso

DECRETO N9 16 677 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE 1975

Abre ao M 1nistério do Brército [. crédito suplementar de Cr$ -9". 044 900.00
para reforço de âotaçôee coneiqruuiae no vigente Orçamento,

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstítuíção,
e da autorização contida. no artigo 69, da Lei número 6.1.87, de 16 de
dezembro de 1974,
cf),
mCf..E.TA:

Art. 19 Fica aberto ao Mmístérío do Exército, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 9.044.g0C,OO rnove milhões, quarenta' e quatro. mu 'e.novecentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias constgnaüàs r.o
vigente Orçamento, a eater:
Cr1 1,00
1600'- MIN1S'rnRIO DO EXERCITO
16Cl - Mínistérío do Exército
1601.01)1)7Q212.333 - Coordenação de Relações
Púbtíeaa
e
Cerimonial Militar'
32 COO
3.1.3.2 _. outros Serviços de Terceiros
"..
280.000
::1.1.4.O - Encargos Diversos
.
1601.01)280212.324 -- Acondicionamento e Transporte de EnCO'l1H· das, Cargas e Animais
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
,
.
301.100
1601. 06;:30222.335 - Documentação e Bibliografia
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
500.000
100.000
4.1.4.0 - Material Permanente .........•.........
1601.06231362.325, - Suprimento e Manutenção de Material
dto' Comunicações
200.000
4.1.3.0. - Equípan entos e Instalações ..........•.
1601.06281661.032 - Melhoramento de Quartéis
4.1.1.0 - Obras Fúblfcaa
.
430.000
1601.06'J81561.085 - Construção de Quartéis
4.1.1.0 - Obras Públicas
'
.
458~5CO
1601. 06·~d1561. 087 - Equipamento de Intendência do Exército
4.1.4.0 - Material Permanente
.
860.000
1601;01)281661.280 - Equipamento de Saúde de Campanha
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
.
I 100
4.1.3, O - Equipamentos e Instalações ...........•
50.000
4.1;4.Q - Material Permanente ......•.... ,
.
32.200
1601.06'"l8lü62.340 - Funcionamento das Organizações Militares
. 1.367 000
3.1 3.2 - Outros Serviçcs de Terceiros ..•........
1601.06281692.332 -- Serviço de Informações e contra Informações
3.1.4,0 - Enc<'trgos Diversos ...........••.•.• ' ..
100.000
TOTAL

.

9.044.900
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_~"-Art. .'"29 .OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerao
de .anulaçâo parcial de' dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:

1600 1601 -

Atividade 3.1.2. O.. .Atêvidade.c-.
3.1.2. OProjeto ., 3.1'-3.2 4.1.LD -

crs

MINISTlOlRIO no EXERCITO
MInistério do Exército
1601.06070212 333

Material de consumo

.

713.000

.

600 000

.
.

J .732.500

1601. 06280222.335

Material de Consumo
1601. 0628043~ ,lJ58

Outros serviços de Terceiros
Material Permanente
:

projeto - .601.06281661.085
4-.2.1. O - Aquisição de Imóveis

1,00

.
- tsüt C623j662. 34(j
3.1.2.0 - Materfal de Consumo
.
3.1.4.0 -Encargos Diversos
.
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações ...........•
~.1.4.0 - Material Permanente
.

Atividade

TOTAL .

141.8ÚO
4.735.500
49'1.000
~OO 000
220 000
15U.000

9.044.9fiO

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubírcaçào,
revogadas as__ disposições. em ccntrarío,
Brasflla. 26 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879., da

República.
ERNESTO GnSEl

Sylvh Frota
lf-átio -Henrique Simonsen
Joâo Paulo dos, Reis li euoso

DECRETO N9 76.678 --" DE 26 DE NOVEMBRODE"'1975

Soin-:e 'a'

Disp6e
·criação' de tuncõse t-ara a compoeiçtla àas Cateçortae Direpão-in:"
term'ec!-itlria' e Assistência Intermediária, do Grupo Direção' e .AssistênCia iú-'.'
termediárias, do ouaaro Permanente do Instituto de Preoíâéncià e' ãnsístén-:
eta dos Servidores do Estado.

O Prestdente <ia-República,
usando '.d'a, ·a,tI:~ib.uiç'ãoque lhe comere o artigo 81, item UI, õa constíturcêo e':
tendo em -vrsra o' disposto no artigo 79 da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de J.970,

no alt'tigo 19'q<l, Lei nc 6.006, de 19 de dezembro de 1973, e o que consta do Processo n9 DA3P 9.010, de 1975,
DECRETA;

Art. 19 São criadas, na forma õoAn~xo I, as funções integrantes.: (':a$"C-ate~
sortes Dtreçào Intermedíárta, Código DAI'::I11 e Assistência Intermediá,ó~", Código
DAI-112, do Grupo - Direção e Assistêncâa Intermediárâas;' Cóâigo-DA1-IIO, do
Quadro Permanente do Instituto de Prevldêno'a ce Assistêrrcíà vdoaBervidores do
E:,ta.do, inclusive mecãante. t!f~ns!~rJ:Pca.ção ~40s .cargos em. cormssãon-funcões grattneeces constantes do mesínó Anexo '..
Art.· 2;<> Os cargos- em comissão e funções gratificadas relacionadas no Anexo
III ficam. suprimidos para; Q fim de. compensar .0.., despesa decorrente, da .execuçâo
deste Decreto;
. ,
.
.
-- .' -
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Art. 3Q A transformação prevista, no artigo 1Q deste Decreto somente se efetivará com c publicação d0.5 atos de provimento das funções constantes da 1<51tuaçâo Nova" do Anexo 1.

Art. 49 O Instituto de Prevíc'ência e Assistência dos Servidores do Estado
deverá adotar providências no sentido de adaptaa- o respectivo Regimento à "Situação Novv." constante do Anexo r, observadas as normas legalse regulamenta-

res pertinentes.

Art. 59 Os cargos ocupados pelos funcionários amparados pelo artigo 7Q da
Lei nv 6.006, de 19 de dezembro de 1973, ríoam íncluíõos no Quadro Suplementar,

na forma aos Anexos IV e V.
Art. 69 As etrlbulções dCG ocupantes dos cargos de Assistente de que trata
este Decreto são as descritas no Anexo 11.
Art. 7Q As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atersdídas
pelos recursos orçamentários próprios cio Instituto de Prevâdêncla e Assistência.
dos gervídores do Estado.
Art. 8Q Este Decreto entrará em vigor na clata de sua publâcação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis

,,~elloso

L. G. do Nascimento e Silva

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
28-11-75 (Suplemento).
DECRETO N9 76.679, _. DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre à Justiça meítonü em favor de diversas- unidades orçamentãrias o crédito suplementar de cr$ 9.318.200,00 parare/orço de dotações consig-'
ruuiae no vigente Orçamento.
o presidente da República
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 69, da Lei número 6.18-7. de, 16 de
dezemhro de 1974,
DECRE'rA;

Art. lÇ Ftca aberto à .rusttca Eleitoral, em favor de diversas unidades
crs 9.318.2tlO.OO (nove
milhões, trezentos e dezoito mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignarias ao subanexo 0700, a "saber:
crs 1,00

orcementarías. o crédito suplementar no valor de

0700 -

-JUSTIÇA ELEIT0l}AL

0701 - Tribunal supenor Eleitoral
0701.02040102.021 -- Processamento de Causas

3.1.1.1 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
-;
.
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Processamento de Causas
Material de Consumo
" .
3.1.3.2 -:. Outros servíços
Terceiros .•.•.. ;
.
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores .....•

02 0703 '07Ó3. 02040112.021 3 ',i.'2. O -

de

20.000

40.000
80.000

'ie.oen
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0703.158148B2.u15 - Encargos
3.2.3.1 -

Inativos .

com

Inativos e Pensionistas

.. .••••......•...•............

3.2 3.3 -

Salár1o··Familia . . .....•................
0705 ~ T .fbunaI Regional Eleitoral do Ceará
0705.15814BB2 015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos . .
.
0706 - 'I'rlbunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
0706. O?,040112. 021 ..,- Processamento de Causas
3.1.1.1 01 -

Cr$ 1.00
93.400
2.000
486.400

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.7.6 - Pessoas
.
0707 - Tribunal Regional Eleitoral do Espírito

1.204.700

15.000
15.000
3.000

sante

0707.15814382.015 -

3.2.3.1 0709 _ ..
0709.0204ü112.021 _.

'3.1.3.2 3.1.5. O 0710 0710.02040112.021 _.

3.1.5.0 OnO.l!i814882,.015 -

3.2.3.1 3.2.3.30713 0713.02040112.0:'1 -3.1.5. O 0713. D2C40251. 009 --

4.1.1. O 0713.15814882.015
3.2.3.1
0714
0714.152'14882.015

_.
-

3.2.3.1 -

Enr.argos com Inativos e Pensionistas
Inativos. .
.
Tribunal 'Cl,egional Eleitoral da Guanabara
Processamento de causas
Outros Serviços de Terceiros
.
Despesas ce Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Processamento de Causas
Despesas de Exercícios Anteriores .....
Encargos com Inativos e Pensiontstas
Inativos . ..'
.
Salârfo-Pamtlía ...................•....
Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Processamento de Causas
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Edifício-Sede do Tribunal
Obras Públicas ......•.................
Encargos cora Inativos e pensionistas
Inativos.
. .. ,
.
Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba.
Encargos com Inativos e Pensionistas

rnatscos . .

' ..

0715 - Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná
0715.02040112.021 - ~""'•.o c-ssamento de Causas
3.1. 2. ~ - Material de Consumo
.
0715.15814882015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.1-Inativos
.
3.2.~.3 Salârio-Família •......................
0716 - Tribunal Reg'onal Eleitoral de Pernam-

94.400

180.400
852.800

e7.200
215.100
2.800

3.000
1.320.000
70.000
87.000
135.000
363.800
1.300

buco

07HL 02040112.021 - Processamento de Causas
3.1. 2. O -- i\/htterial de Consumo ......•...........

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.2.7.6 - Pe5.".oai;.
.
.
0716.15814882.015 - Encargos cem Inativos e Pensionistas
3.2.3.1 -- Inativos.
..
.
- Salário-Familia. .................•.....•
0717 - Tribunal teegtonal Eleitoral do Piau1

~.2.3.3

0717.0'204Cil12,,021 -

90.000
150 000
4.000
440.100
14.200

Processamento de Causas

3.2.3.3 -- Sa1~rio-Farnilla ....•....•........•...•

1.900

Aros
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Cr$ 1,00

0718 -

Tribunal

Regional Eleitoral do Rio de

Janeiro
0718.02040112.021 - processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 3.1.S.2 -

Despesas' Varíáveís
Outros Serviços de Terceiros

0718.15H4882.u15 -Encargos
3.2.3.1 - Inativos
0719 - Tribunal

com

Regional

.

-'240.01)0

260,000

o-o • • • • •

Inativos e Pensíonístas
.
Eleitoral do Rio Gran-

1. b13. 600

de do Norte
0719.02040112.021 3.1. 2. O -

3.1.3.2 0720 -

Processamento de Causas
Mat-erial de Consumo

.

Outros Serviços de Terce1ros

.

20.000
20.000

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do SUl

0720.02040112.021 4.1. 3. O . 0720.15814882.015 3.2.3.'1 3.2.3.3 0721 -

0721.02041.'112.021 3.1.2.0 0722 0722.02040112.021 3.1.3.2 3.1.5. O 0723 0723.0'W401l2.021 -.
3.1.2.0 3.1.3.2 3.1. 4. O -

Processamento ce Causas
Equipamentos e Instalações
,.
Encargos com Inativos e Pensionistas

Inativos . .

48.000

.

205.000
6;000-

Saláríc-Famflíã . .
.
Tribunal
Regional Eleitoral de Santa
Catarina
Processamento de Causas
Material de, Consumo ......•.......•....
Tribunal
REgional
Eleitoral de são
Paulo
Processamento de Causas
outros Serviços de Tercerroa
".
Despesas de Exercícios Anteriores
.
I'ríbunal I'..egional Eleitoral de Sergipe
Processamento de Causas
Material de Consumo
.
outros Serviços de TerceiroS
' .
Encargos Diversos '" .•..•....••......•

TOTAL. o

,

50

ooo

400.000

ie. coe20.000
23,600
5.000 .
.

Art. 2v Os recursos necessárlos à execução deste Decreto aecorrerao
parcial (;,!e dotações orçamentárias consignadas no Vigente OT~
çamento a sa bel':
de' anulação

;r~

0700 -- JUSTIÇA ELEITORAL

.

0701 - Tribunal Superior EleitoralAtividade c - 0701. 02040102.021
3. i . .1..1 '--'- -PessoalCivíl
o~_ "7' .Ve.rwimeptps,..~ .vantagens Fixas..... ~ ...
Proíeto C'0701.q20~0251.009 .
4.1.1.0..,.... O:J-1'a~, Puol'cas
; .. ;;;:
;; _~ ..
Atividade' .;;.:..~..l'lOl. 020421'72:; O?:~
3.1.3.1 - Remuneração'·de- S~içosPessoais .."...
3 .1.4.-0- Eneargoa Diversos . • .-.' .;,-~ .- ... . .••'. .- .-. o'.

1.00

3.323.500

9DO.000
100.000

30 000'.
300.0GQ
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0703 -,- Tribunal .;:"egiona] Eleitoral do Amazonas
Atividade - 07J\ f 2040112 021 3.1.1.1 ~ Pessoal Civil
01 - Venciment.os e vantagens Fixas
.
0705 - I'r-t.unat Reaíonal Eleitoral do Ceara
Atividade ~ 0705.02040112.C21
J .1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fíxas
.
')7@ Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
..
Federal
~
Atividade - üzuc 02040112. OZ1
4.1.1.0 - Obras Públicas .......................•.
..;. .1. 3 O - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
,.
07Q3 ~ T'" l;ú~a] Reatonal Eleitoral de Go.as .
Atividade - 0108.02040112.021
3.1.1;1 ....... -Pesaoal Civil
01 - vencrmentos e vantagens Fixas """.
.- 0711 - Tribunal
Regional Eleitoral de Mato
Grosso
Atividade - 0711. C1040112. 021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 _. vencrmentos e vanbasens Fixas
.
0712 - Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais
Atividade _. 0712.02040112.02J
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Flxãs
.
0713 - -I'r.iounal Regional Eleitoral do Pará
AtivWade - 071 a 02040112.021
3.1.1.1:- Pessoal Civil
C1 -e- Vencimentos e vantagens Fixas
.
4.1.4.Q - Material Permanente
.
0715 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Atividade - :0715.02040112 021
3.1.1.1 - r-essoe; Civil
01 _. Ver cimentos e vantagens Fixas
Projeto - 0715.02040251.009
4.1.1.0 - Obras públiças ,
,
.
0717 - Tlibunal Regional Eleitoral do Piauí
Atividade - O~-17 .15814882.015
.
3.2.3.3 - Salárfo-Familta .......•............ , ....
0718 - Tribunal
Regional Eleitoral do RIo
de Janeiro
Ativicade ~ 0713.02040112.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e vantagens Fixas •........
Projete - 0710 02040251.009
4.1.1.0 - Obras 'Públicas .,
.
0720 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio orende do Sul'
Atividade - 0720.02040112.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01- veocnncntos e Vantagens Fixas .,
.
A.1.4,Q - Material ,Permanente· ;
, ......•-.: ..,..
-- ._- 0721 - Tribunal Regional Eleitoral de Santa
. Cats.rina
Atividade - 0721.(,20401l~,021
3.1, J, 1 - Pessoal Civil
01. - vencrmentos.e vantagens. Fixas .. ,-o ••

345

Cr$ 1,00

100000

130.800

2Q.000
10.000
8.000

70.000

170.000

500.000

350.000
3.000

265.300
• .500.000
1.900

.3.500
2.194.GOO

115.000
54. OCO

400.000
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3.1.3.0 0722 -

Atividade 3.1.1.1 -

Cr$ 1,00
38.000

Despesas de Exereíelos Anteriores .....•
Tribunal
P-t, uo

Regional" Eleitoral

de

São

ú722.02040112.021
Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas ...••....

1.000.00G

2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIãO •......

994.700

2802 -.;.. R eeurso r sob supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Repúbllca
Projeto - 28ú2 030/0213. J 00
2.1.1.1 -. Pessoal Civil

C1 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

994.700

TOTAL

.

9.313.20G

Art 39 Este Decreto entrara em Vigor na data de sua pubíícação,
revogadas as disposições em contrario ~
Brasília 26 de novembro de 1975; 1549 da Independência e 87c da
República.
ElINFS'l'O GEISEL

Armando Falcão
Márli) ue-moua Sunoueen
Jüd~, e nüo dús Reis t-ezzosc

DECRETO N° 76.1380 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE

Abre ao Orçamento da União e?:t favor de diversos órgãos
meniar de Cr$ 5.390.000,00 para retorço de dotações

niçente Orçamento.

1975

o crédito sutüeeoneíçnaacs no

o Presidente da República,

usand-v da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III, da -jonsttt-üção,
e da autortzacâo contu'a no artdgo 69, da Lei número 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,
DECRETA:

1Q Fica aberto ao Orçamento da União, em favor de diversos órgãos, o crédito suplementar 11') valor de cr$ 5.390.000,00 (cinco mflhóes,
trezentos e noventa mil cruzeiros) para reforça de dotações orçamencárlas
consignadas no vigente orçamento, a saber:
Art

Cr$ l.00

CAMARA DOS DEPUTADOS

1. OGG. COO

Assistência Fãnanceíra a Entidades
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
~~
".
0200 - SENADO FEDERAL ., ...•.....•...•.• ,

1.000 000

FROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
Serv'ços Gráficos
Outros Serviços de Terceiros
.

1.000.000

0100 -

0100.01010312.014 -

0200.01623472 .164

3.1.3.2 -

1.000. COO
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Cr$ 1,00
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRAB~LHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULA~OE

OZQO.01623472.164 22 0300 -

S'a-viços Gráficos

0300.01010022.020 -

Fiscalização e COntrole da Arrecadação
e Aplicação dOE Recursos Públicos
pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
~ ..

3.1.1.1 01 3.1.5.0 3.2.5. O '3.2.7.6 03.00.15814882.015 3.2.3.1 -

R-ecursos de órgãos Autônomos

.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO ..

Despesas de Exercícios Anteriores
Contrtbuíções de Previdência Social
P-essoas
Encargos con. Inativos e Pensionistas
Inativos.
.

1.000 000
3.390000

.
.
.

1. soo 000
50 000
220.000
120.000

.

1.200.000

TOTAL . .
5.390.0.00
Art. 29 Os recursos necessãnos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial {~C dotações orçamentárias consignadas .no vigente Orçamento. a saber:
~ :.-'.~
01'$ 1,00
0100 -

Atividade 4.3,3. O 4.3.4.0 4.3.5. O 0200 -

CAMARA DOS DEPUTADOS

1.000.000

(!IOO. 01010312,014

Auxílios para Obras Públicas
.
Auxilias para Equipamentos e Instala-

600.000

ções ••••.•.••••..•••••...•.•••••••••••

159.000
250 000
1.000.000

Auxilias para Material Permanente

.

SENADO FEDERAL

.

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

Atividade 3.1.2.0 -

0200.C1623472.164

Material de Consumo

.

1. 000. 000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

Atlvldade -

22 -

0300 Atividade 3.1.1.1 02 3~2.3.3 -

0200.r.1623472.164

Recursos de órgãos Autônomos

.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
0300.C1010022.020
Pessoal CivIl
Despesas Variáveis

Salário-Família, . .
TOTAL . . .......................•

Art.. ~ Este

1. 000.000
3.390 000

3.270.000
120 000
5.390.000

Decrete entrará em vigor na data Cc sua puolícacâo.
revogadas as disposições em contrgrío.
BrntfJia 26 de novembro lle 1975; 1549 da Independência' e 87Q da
Repúhlíc•..
ERNESTO GJ<;lSEL

Mário Henrique SimOllsen

João Paulo dos Reis Velloso

ATOS' DÓ PODER, ExECUTIVO'.

DECRETO. N9 76. e8l -

DE 26 DE NOVEMBRO DE 1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos, Sob SupervisáO do Ministério da Pazenao o credito suplementar de Cr$ 17.676.000,00 ~ra !.e~
forço de dotação con:>ig1'wda no vigente Orçamento.
. ,

O Presidente da' República
usando da atribuição que lhe confere oarttgo 81. item III, da Constítüíçâo.:
e da autorização contida no artigo 69, da Lei número 3.137, de 16 de
dezembro de 1974.
:tECRE'l'A:

~1trso.r; SOb Supervíséc do Ministério da-Fazenrla, o crédito suplementar rio 'varor l'le ' .• _
Cr$ 17.676.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e setenta e seis mn cruzeiros). para reforço de dotação orçamentária consignada ao subarsexo 2800 a
saber:

Art; 19 Fica aberto a r,;nr.al'gcs Gerais da' trmão -

CrS ,1.ÇO
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA VNIAO

2i1Cl -

Recursos S c b Supervisão do Ministério

2801.03180301.588 -

Modernização e Aumento da Produtdvidade do Sistema de Fiscalização e Arre-

da

3.1.3.2 -

Faze1Jd~_

,cadaeão
Outros sorvíços de Terceiros

.

17.676.000

·A'l"t 29. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de. dotação .orçl\t.mentáriácons.i~Ilada no vigente Orçamento a saber:'

Cr$ 1,OD
"800 - ENCARGOS GERAIS DAUNIAO
2801 _. Recursos Sob 'Supervisão do Mlllistério
da' Fazenda
Atividade - 2801. 030721'12,562
3.1.3,2 - Outros Serviços ·de Terceiros
.
Projeto - 2801.03072173,1'38
,4.1.2.0 .- serviços em Regime
de Programaçàc
Atívídaõe -

- 3.1.4.0 Projeto 4.1.10'4.1.4.0 -

Especial . .

_.

1.100.000

Encargos Diversos
.
2801.03080301.538
.
..
Obras Públlcaa
~ ..•...
Mater1al Permanente .......•••.......

7.000.COO

?80'.. 03{)8{)21?,.450

TOTAL

;

-

308,008

.

8.159,000
1.019,000

'---'-17.676,000

rP1" Art, 39 Este Decreto entrará em vigor na data de 'sua,:publ1cação,:
revogadas as.dispostções em, contrario.
Brasiiia. 26 de novembro de 1975; 1540 da Iricte~e;;dêriêla'em-'!ljl.'
República.
~ "é~r'l,J~j~]
ERNES'lO GnSEL

Mârio Henricu» stmonse»
João Paulo dos Reis vetzcsc
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DECRETO :N9,7ô,.-682"~_,DE 26, DE

N.OVEMBRO

DE 1975

Abre à Presidência ela IlCIJública e ao Ministério da Justiça em favor de
d.wersas umdades, Q credito suplementar de Cr$ 487.800,00 para reforço
de dotações c01l~zgnadas 110 vigente Orçamento.

Ó Presidente da República,

usando da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, ítem- UI, da Constituição,
eda autorização conüde... no artígo 6Q da- Lei número 6.18'r, .de 16 de
dezembro de 1974.
"-'~_""W "oi
DECRb'TA:
Art. 19 Fica aberto à Presidência da República e' ao Ministério" da Justíça, em favor de diversas Unídaces, o crédito suplementar no valor de ...
Crê '487.800,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros),

para reforça de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento,

li saber:'

CrS 1,00
1100 -

PRESIDllNCU DA REPúBLICA .....••

1102 -

Gabinete da Vice-Presidência da República
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Despesas Vanáveis
.
Pessoal Militar
Despesas Variáveis
.
Conselho de Segurança Nacional
Aseessoramer.tc Relacionado à Segurança
Nacional
Mater-ial de Consumo
,
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Consultoria Geral da República
.~ss-oramento Jurídico à Presidência da
República
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

1102.03070202. 0013.1.1.1' 02 - 3.1.1.2 --,--;
02 1103 1103.06090202.0r3 --

'. .

3.1.2.0
3.1.3.2
, 1108
1108;U3073922.579

-

3; 1.1.1 01 2000 -

MINISTllRIO DA JUSTIÇA

2006 -

Mímstério Fubltco do Dtstritó Federal e
Territórios
Defesa dos Interesses da União em Juiza
Matería'. de Consumo
.
Outros gerv-ços de 'I'erceiros
.
Equlpamentcs e Instalações
.
Material Permanente
.
Conselho Penitenciário Federal
Coordenação e Fiscalização do Sistema
Penitenciário
Outros Serviços de Terceiros
.

200\3 .12693942 .153 -

3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.-3.0 4.1.4.0'~

2011 ~
2Dl1.12693932.157 -

3.1.3.2 -

TOTAL.

"

.

232.000

5.000
10.000

70.000
70.000

77.000
256.800

31.200
186.800
2.000
7.000

28.800
4~7.800

ATOS DO PODER E:xECU~IVO
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Art. 2Q OS recursos neccssscícs à execução deste Decreto") decorrerão
de anuíaçâo parcial de dOW,ÇÕéS orçamentárias consignadas no vigente Or-

çamento, a saber:

~

1100 -

PRESJD)';:Nt-IA DA REPúBLICA

1103 Atividade -

Conselho de Segurança Nacional
1103.06090202.003

3,1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0
1108
Atividade
3.1.1.1
02
201m -

c-s

195 000

- Encargos Diversos
- Equípamentcs e Instalações
.
- Materta; Permanente ...............•.
- consultoria Geral da República
- 1108.03073922.579
- Pessoal CiVl1
- Despesas va-íãvers
.
MINISTt;:RIO DA JUST]ÇA
.

2010 Atividade -

3.1.2.0 -

0.0

~

1,00

•••••••••••••••••

50 000
,10.000
50.0GO

55.000
255.800

Concelho Nacional do Trânsito
2010.12093242.156

120.000
55,000

.
.

28.800
37.000

Recursos sob Supervisão da Secretaria
de Planejame-nto da Presidência da República
Projeto - 2802.03070212.100
3.1. L 1 - Pessoal Oival
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.

37.000

3.1.4.0 2011 Atividade 3.1.3.1 -2800 -

Matería, de Consumo

52.000

.
.
.

3.1.3.2 -

outros Serviços de Terceiros

,

Encargos Diversos
Conselho Penítencíáríc Federal
2011.12693932.157
Remuneração de Serviços Pessoais
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

4r·7.8OO

TOTAL .

Art. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data d~ sua publicação,
revogadas as rãsposícõas em contrário.
BrasJUa 2ô de novembro de 1~"5; 1549 da tndepenuéncia e 87'" ela
República.
EnNFsTO GEISEL
Armanao Falcãfl
M1rto Henrique Simonten

soõo Paulo dos Reis

t-erzcso

DECRETO NQ 76.683 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Trabalho. o crédito suplementar de crs 5.540.ULO,OO,
para reforço de dotaçõ~s cons.ignadas no Vigente Orçamento.

O Presidente da. República,
constttuícao,
usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH,
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número '3.187, de 16 de
dezemoro de 1074,

da

IJECRETA;

Art. 10 Fica. aberto ao Minlstérlo do Trabalho o crédito suplementar
no valor de Cr$ 5.540.000,00 tclnco milhões e quinhentos e quarenta mil
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cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento,
a saber:
26.00 -

ces 1,00

MINIST~Rro

DO TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

26.12 -- Secrerar.a-Geral 2612.15800441.316 3.1.3.2
2612.15802172.023
3.1.4.0
26.13

-

2613.15800212.122 .3.1.2.0 3.1.3.2 2613.15800242.065 3:1.3.2 -

Fundo de Assistência no Desempregado
Meihoria do Sistema Estatistico do Trabalho
outros Serviços de Terceiros
.
Capacitação de Recursos Humanos
Encargos Diversos ,
.
Secretaria Geral - Conta Especial Emprego e Salário
Manutenção dos serviços Administrativos
Material de Consumo
.
Outros Bervtços de Terceiros
.
Serviços de> Processamento de Dados e
Informações
Outros Strl,."JÇOS de Terceiros
.
TOTAL . .

565.000
1.800.000

800.000
2.187.000
188.000
5.540.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABAI,HO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

Secretaria-Geral - Fundo de Assistência
ao Desempregado
2612.15800441.316 - Melhoria do Sistema Estatistico do
Trabalho
14- Cota-Parte na contribuição Sindical
2612. 15H02172 .023 - Capacitação de Recursos Humanos
14 - Cota-Parte da Contribuição Sindical ....
26.13 - Secretaria-Geral - Conta Especial Emprego e salário
2613.15800212.122 -- Manutenção dos Serviços Administrati26.12 -

ó65.000
1. 800.000

vos

Cota-Parte <ia Contribuição Sindical ...
Serviços de Processamento de Dados e
Informações
14 -- Cota-Parte da Contribuição Sindical ...

14 2613.15800242.065 -

TOTAL

.

2.987.000
188. UOO
5.540.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anutaçâo parcial Qe dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento a saber:
26.00 -

MINIST~RIO

crs

1,00

DO TRABALHO
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

26.12 -- Secretaria-Geral -

Fundo de Assistência ao Desempregado

Projeto - 2612.15800441.316
3.1.3.1 -- Remuneraçãc de Serviços Pessoais ....
Projeto -- 2612.15802171.314
4.1.1.0 - Obras Públicas
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.

565.000
400.000
200.000
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crs

1,00

4.1.4.0 - Material Permanente

.

2~0.000

'4.3.3.0 -- Auxílios para Obras Públicas

.

600.000

4.3.4.0 - Auxilios para Equipamentos e Instalações
.
26.13 - secretaria-Geral -- Conta Especial Em-

400.000

prego e Salário
Projeto -- 2613. 1580G211.533

3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
4.1.4.0 - Material Permanente

.
.

569 ·600
500.000

.
.

500.000
600.000

.

18B.000

3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros'
.
Projeto -- 2613.15804751.310
1.2.3.0 - -Aquisição de TItules Representativos -de
Capital de _Empresas em Funcionamento
Projeto - 2613. 158Ll-1751.534
3.1.3.2- -- Outros Servtços de - Terceiros
-..

800.000

Atividade --.:.. -2613 .15800212 .122

4.1.3.0 ....:.... Equipamentos e Instalações
4.1.4.0'--.:.. Material"Peltnanente
Atividade -

.2613.15800242.065

Projeto -

2613.15800251.006

4.1.4.0 -

Material Permanente

TOTAL . . :

:

.

11. 000
~.400

5.540.000

I;ETALHAI\a<;NTO DO PROGRAMA DE
~'RABALHO A CONTA DE RECURSOS
VJNCULADOS
26.12 Projeto 14 -

Projeto 14 -

Secretaria-Gf'ral ao Desempregado

Fundo de Assistência

2612.15806441 316

cota-Parte da Contribuição Sindical ..
2Fi12.158021~11..314

Cota-Parte na Contribuição Sindical ..
Conta Especial Emprego e Salário
2613. 1580021J .533
Cota-Parte da Contribuição Sindical
261:3.15800212 122
Cota-Parte ria Contribuição Sindical
2613.15800242.065
Cota-Parte de Contribuição Sindical
2513.15800251.006
Cota-Parte da Contribuição Sindical

565.000
1.800.000

26.13 _.- Becretarla-Geral -

Projeto 14 -

Atividade H Atividade 14 Projeto 14 -

Projeto -

2613.l!1804751.310

14 - Cota-Part-e da Contribuição Sindical
Projeto -- 2613.15804751.534
14 - Cota-Parte da Contribuição Sindical

TOTAL, .

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

1.069.noo
1.100.000
188.000
800.COO
11.000
ij400
5.540.0CO

---,-- ..

_-----;

Art. 3Q Este Decreto entrará em vígor na data de sua: oubncaçêo.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 26 de novembro de 1275; 1549 da Independência e 87'" da
Repúbhca..
EaNES'IO GEISEl

M ária

Il enrtque Sirn:onsen

Jorge Alberto Jacobus Furtado
reão Paulo dos Reis velloso
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DECRETO N9 76.684 -

DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1975

Altera dispositivo do Decreto número
74.539 de 11 de setembro de 1974
que . cria o Centro de Mtsseis da.
Marinha.

o Presidente da República
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81 item In da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 O artigo 29 do Decreto nc
74.539, de 11 de setembro de 1974,
passa. a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 O Centro de Misseis da
Marinha, sob a Direção de um Capitão-de-Mar-e-Guerra, do Corpo
da
Armada ou do Corpo de Engenheiros
e Técnicos Navais da ativa, tere sua
organização e atividades estabelecidas
em Regulamento...
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 26 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879
da
República.
ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo

Henmimç
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tivo Nacional, dirigir, planeja1:-, co...
ordenar e controlar tais avtvtdades.
Art. 29 A CDM será apoiada admi...
nistrativamente pelo Centro de Educação Písica Almirante Adalberto Nunes e terá sua organização, composíção e atribuições regidas por Regulamento próprio.
Art. 39 O Ministro da Marinha
baixará os atos complementares que
se fizerem necessários à execução deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 27 de novembro de 1975'
1549 da Independência e 879 da
Repúbllca.

ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo Henning

DECRETO N9 76.686 -

DE 27 DE

NOVEMBRO DE 1975

Aprova o Regulamento para a Comissão de Desportos da Marinha.
e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o art. 81, item IH da Constituição,
DECRETA:

DECRETO NQ 76.685 - DE 27 DE
NOVEMBRo DE 1975
Cria a Comissão de Desportos da M arinha, e dá outras providéncias.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição e nos termos do artigo 33, {",'J
Decreto nc 62.860, de 18 de junho de
1968.
DECRETA:

Art. 19 Fica criada, dentro da estrutura orgânica do Ministério da Marinha, a Comissão de Desportos da .l\I.I.arinha (CDM), de caráter permanente,
subordinada diretamente ao Mlnistro
da Marinha, sob a presidência de Ofídal-General, com a finalidade de, como órgão central das atividades de
educação física e de desportos da Marinha, integrante do Sistema Despor-

Art. 19 Fica aprovado o Regulamento para a Comissão de Desportos
da Marinha (CDM), que a este acompanha, assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 3'79 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henmínç

REGULAMENTO PARA A COMISS1I.0 DE DESPORTOS DA MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 19 A Comissão de Desportos
da Marinha (CDM) criada pelo Decreto nv 76.685, de 27 de novembro
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de 1975 é o órgão central das atividades

de educação física

€ de

despor-

tos da Marinha, integrante do SIste-

ma Desportivo Nacional, com a finalidade de dirigir, planejar, coordenar e controlar tais atividades.

Art. 29 Para a consecução de sua
finalidade, cabe à CDM:

I - Assessorar o Ministro na formulaçãn da Política de Educação Física e Desportos da Marinha;
II - Representar a Marinha em
convênios com o Ministério da Educação e Cultura que tratem da obtenção de recursos para a construção de praças de esporte e da cessão
das instalações construídas em condomínio, para a realização de competições desportivas;
lU - Coordenar a distribuição de
recursos financeiros destinados aos
projetos de investimento e manutenção das atividades desportivas ria Marinha;
IV - Orientar a elaboração de projetos específícos para a construção de
praças desportivas e projetos de atividades desportivas nas diversas Organizações Militares da Marinha, de
modo a garantir a programação de
recursos no Plano de Ação;
V - Coordenar a organízaçâc do
Calendário Desportivo da Marinha,
de modo a integrar os diversos setores desportivos, fixando propósito das
competições, definindo os níveis em
que as mesmas devam ser realizadas
e estabelecendo condições gerais para
sua organização;
VI - Coordenar a participação de
equipes da Marinha em competições
com as demais forças singulares, de
acordo com o Calendário Desportivo
da Comissão Desportiva das Forças
Armadas;
VII - Coordenar a participação de
atletas e equipes representativas de
OM, em campeonatos e torneios regionais ou nacionais organizados por
confederações ou federações desportivas'
V'III - Apreciar e submeter ao Ministro os pedidos de autorização para
a participação de militares e civis da
Marinha em eventos desportivos nacionais e internacionais, quando regularmente convocados por entidades
desportivas do Sistema Desportivo Nacional; e
IX - Homologar os recordes dos
atletas da Marinha.

CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 3° A CDM é diretamente subordinada ao Ministro da Marinha.
Art. 4Q A CDM, dirigida por Um
Presidente, é constituída dos seguíntes Membros:
a) Comandante do Centro de Educação Física "Almirante Adalberto
Nunes", Membro Nato;
b) Delegado Desportivo do Comando-em-Chefe da Esquadra, Membro
Efetivo;
c) Delegado Desportivo do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Membro Efetivo;
d) Delegados Desportivos dos Distritos Navais, da Escola Naval e do
Colégio Naval, Membros Assessores.
§ 19 Os trabalhos da CDM serão secretariados por um secretário.
§ 29 A execução financeira da CDM
será exercida por um Gestor.
§ 39 O Presidente, os Membros, c
Secretário e o Gestor da CDM exercerão essas funções, cumulativamente,
com as que exerçam em Organização
do Ministério da Marinha.
Art. 5Q OS Membros da CDM serão
convocados pelo seu Presidente sempre que necessário.
Parágrafo único. Os Membros Assessores serão convocados quando o
assunto a ser tratado pela Comissão
assim o exigir.
Brasília, 27 de novembro de 1975.
- Geraldo Azevedo Henninq, Ministro da Marinha.
DECRETO N9 76.687 - DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1975
Aprova o Regulamento para o centro de Educação Física Almirante
Aâaiõerto Nunes. e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl da consutulção,
DECRETA:

ArL 19 Fica aprovado o Regulamento para o Centro de Educação
Fisica Almirante Adalberto Nunes
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(CEFAN), que a este acompanha assinado pelo Ministro da lVIarinha.
Al't. 2 Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nc 70.161, de 18 de
fevereiro de 1972, e demais disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Geraldo Azevedo Henning

REGULAMENTO PARA O CENTRO
DE EDUCAÇAO FíSICA "ALMIRANTE ADALBERTo NUNES"
CAPíTULo I

Dos Fins

Art. 1Q O Centro de Educação Física "Almirante Adalberto Nunes"
(CEFAN) - criado pelo Aviso nc I,
de 4 de janeiro de 1916, sob a denominação de Liga de Sports da Marinha, foi Incluído posteriormente
entre as repartições subordinadas à
então Diretoria do pessoal da. Marinha pelo Decreto nc 24.581, de 5 de
julho de 1934 e, mais tarde, foi extinto pelo Decreto-lei no 2.296, de 10
de junho de 1940, mesmo ato que
criou o Departamento de Educação
Física da Marinha; este, posteriormente, foi extinto pelo Decreto- lei
nv 7.467, de 16 de abril de 1945; pelo
Decreto-Iein Q 9.265, de 17 de maio
de 1946, foi reatívada com a denominação de Departamento de Esportes da Marinha, denominação depois
alterada para centro de Esportes da
Marinha, pelo Decreto nc 32.742. de
7 de maio de 1953, mais tarde para
centro de Educação Física da Marinha, pelo Decreto nc 70.161, de- 18
de fevereiro de 1972; e, finalmen re,
para a denominação atual, pelo Decreto nc 73.058, de 31 de outubro de
1973 ~ é o estabelecimento do Ministério da Marinha responsável pelo
planejamento e execução das atividades de educação física e de desportos, segundo a orientação da COmissão de Desportos da Marinha ....
(CDM).

"êrt. 29 Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao CEFAN:
I - Exercer as atiVidades de órgão
executivo das atividades de educação
física e de desporto da Marinha;
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11 - Estudar e submeter à CDM
medidas e programas para o desanvolvimento da prática da educação
física e dos desportos, tendo em vista não só o aumento dos níveis de
preparo físico do pessoal da Marinha
mas, também, a necessidade de di-o
fundir o esporte como forma de utilização do tempo de lazer;
111 - Realizar estudos e pesquisas
sobre condicionamento físico e práticas desportivas, de modo a dese-ivolver métodos e programas que levem o
homem a uma melhor adaptabilidade
às condições peculiares dos navios e
a um preparo mais adequado para
enfrentar as dificuldades inerentes às
operações navais;
IV - Elaborar e submeter à apreciação da CDM o programa de Educação Física para a Marinha e o anteprojeto do Calendário Desportivo da
Marinha;

V - selecionar candidatos e ministrar cursos de educação física para
o Pessoal da Marinha, em níveis de
especialização e aperfeiçoamento, de
acordo com normas e diretivas da Diretoria de Ensino da Marinha e r»retoria do Pessoal Militar da Marinha;
VI - Propor à DEnsM índices mlnímos de aptidão física para a seleção de candidatos aos diversos órgãos
de formação, ensino ou instrução da
Marinha;
VII - Selecionar atletas para as
equipes representativas da Marinha,
submetendo à aprovação da CDM a
relação dos selecionados. com os res""
pectívos índices alcançados;
VIII - Propor à CDM a chefia e a
composição numér-ica das delegações
e equipes desportivas da Marinha;

IX - Coordenar, na área do Primeiro Distrito Naval, as competições
desportivas, de acordo com c Calendário Desportivo da Marinha;
X - Planejar, organizar e executar
em apoio à coletividade estudantil,
um programa de Colônia de Férias,
dando ênfase à iniciação desportiva;
XI - Homologar os resultados das
competições esportivas na. Marinha;
XII - Designar juízes e monitores para as competições de responsabilidade da Marinha;
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XIII - Organizar o relatório anual,
de acordo com as Instruções em vigor;

XIV - Organizar e manter atualizados os cadastros do pessoal especializado em educação física e do pessoal em condições de ser convocado
para as equipes representativas da
Marinha;
XV - Promover a realização de
conclaves, congressos e simpósios
técnicos, sob a orientação da CDM,

para atualização e difusão de novas
técnicas desportivas;
XVI - Organizar e manter atuallzadas as relações dos recordes dos
atletas da Marinha, homologados pela

CDM.

CAPíTULO Ir

Da Organização

Art. 3Q O CEFAN é subordinado ao
Comando do 1Q Distrito Naval, sob
a orientação técnica da CDM.
Art. 4.0 O CEFAN dirigido por um

Comandante (CEFAN-Ol),

auxiliado

por um Imediato (CEFAN-02), asses-

orado por um Conselho Técnico ....
(CEFAN-03), por um Conselho Econômico (CEFAN-04), compreende cínco (5) Departamentos, a saber:
I - Departamento de Educação Fisica (CEFAN-lO);
U Departamento de Desportos
<CEFAN-20) ;

lU -

Departamento de Ensino .,

<CEFAN-30) ;

IV Departamento de Medlcma
Desportiva <CEFAN-40);
V - Departamento de .Adrntnístração <CEFAN-50).
Parágrafo único. O CEFAN dispõe
de uma Secretaria (CEFAN-05.l diretamente subordinada ao Imediato.
CAPÍTULO UI

Do Pessoal

Art. 5Q O CEF AN dispõe do seguinte pessoal:
I Um (1) Capitão-de-Mar-eGuerra, da ativa, Comandante;
II Um (1) Capitão-de-Fragata,
da ativa, Imediato;

lU - Um (1) Oficial Superior, ca
ativa, preferencialmente cursado em
Educação Física, Chefe do Departamento de Educação FíSICa.;
IV - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, preferencialmente cursado em
Educação Física, Chefe do Departamento de Desportos;
V - Um (1) Oficial Superuu-, da.
ativa, Chefe do Departamento de
Ens1no;
VI - Um (1) Oficial SuperIor, da
ativa, cursado em Medicina Desportiva, Chefe do Departamento de Medicina Desportiva;
Vil - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, Chefe do Departamento de Administração.
Vilr - Oficiais dos diversos Corpos e Quadros, de Mordo com a Tabela de Lotação;
IX - Praças do CP A e do CPSCFN
de acordo com a Tabela de Lotação;
X Servidores civis, de acordo
com a lotação numérica respectiva.
CAPíTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 6\1 Este ,Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
CAPíTULO V

Art. 79 Dentro de sessenta t60)
dias contados a partir da publicação
do presente Regulamento em B01etím do Ministério da Marinha, c Comandante do centro de Educação Fi.síca "Almirante Adalberto Nunes"
subemeterâ à aprovação do Mtnístro
de acordo com as instruções em vigor, o projeto de Regimento Interno
do Centro de Educação Flsica "Almirante Adalberto Nunes".
Art. 8\1 O Comandante do centro
de Educação Física "Almirante Adalberro Nunes" fica autorizado a baixar
os atos necessários à adoção das disposições do presente Regulamento e
até que seja aprovado o Regimento
Interno.
Brasília, 27 de novembro de 1975.
- Geraldo Azevedo íienninç, Ministro da Marinha.
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DECRETO NQ 76.688 - DE 27
NOVEMBRo DE 1975

DE

--

Altera

dispositivo do neçutcmento
para a Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha, aprovado pelo Decreto
W? 69.023 de 6 de agosto de 1971.
alterado pelo Decreto n9 75.633 de
18 de abril de 1975.

o presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item m. da Constituição,
DECRETA:

Art. 1Q E' revogado o item XI do
artigo 29 do Regulamento para a Diretoria do Pessoal Militar da Mari.nna, ficando renumerado para XI o

atual item XII.
Art. 29 Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 27 de novembro de, 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
DECRETO N° 76.689 -

DE

28

DE

NOVEMBRO DE 1975

Concede à Indústria Cerâmica tmbituba S. A. o direito de lavrar
areia quartzosa 1W Município de
Treze de Maio, Estado de Santa
Catarina.

o

Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da constltuíçâo e nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei numero 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967,
DECRETA:

Art. 1° Fica outorgada à Indústria Cerâmica Imbituba S. A. concessão para lavrar areia quartaosa,
em terrenos de sua propriedade e de
Fenor Carrara, no lugar denominado
Boa Vista, Distrito e Município de
Treze de Maio, Estado de Santa Catarina, numa área de três hectares e
cínquenta e oito ares (03,58ha), delimitada por um polígono irregular, que

tem um vértice a sessenta e cinco
metros (65m), no rumo verdadeiro de
sessenta e três graus sudoeste
.
(63°SW), da porta principal da Capela de Boa Vista e os lados a partir
desse vértice, os ssguinltes comprímentos e rumos verdadeiros: sessenta
e quatro metros (64m) , leste (E); setenta e três metros (13m), sul (8)'
duzentos e vinte metros (220m), oest~
(W); duzentos metros (200m), norte· (N); cento e cínquenta e seis metros (156m), leste (E); cento e vinte
e sete metros 027m), sul (8).
Parágrafo único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alineas e 51 do
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto, ficando também estabelecido o
seguinte:
a) a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963 e da Resolução número 3, de 30 de abril de 1965, da COmissão Nacional de Energia Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em cumprimento
do disposto no Decreto-lei número
1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) Soe o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula, na forma dos
artigos 65 e 66 do Código de Mineração;
d) a concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será trnscrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia. •
Art. 2° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 30 Este Decreto entram em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 812.594-68).

Brasília, 28 de novembro de 1975~
1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki uei«
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DECRETO N° 76.690 - DE 28
NOVEMBRO DE 1975

DE

Retifica a concessão de lavra outorgaàa à Companhia Paulista de Mi~
-neração pelo Decreto número 22.771,
de 19 de março de 1947.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos termos dos artigos 43
e 66, § 2.°, do Decreto-lei número 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alteradQ pelo Decret-olei número 318, de 14 de março de
1967, e tendo em vista o que consta.
do Processo DNPM n- 6.254-44,
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(1.020m), um grau e onze minutos sudeste (Ol°11'8E)."
Art. 2° A presente retificação: será.
transcrita no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 6.254-44).

Brasília, 28 de novembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

DECRETA:

Art. 1° Fica retificada a concessão
de lavra outorgada à Companhia Paulista de Mineração, pelo Decreto número 22.771, de 19 de março de 1947,
cujo artigo 1° passa a vigorar com ao
seguinte redação:
"Art. 1° Fica autorizada a
Companhia Paulista de Mineração a lavrar .argila refratária e
associados em terrenos situados
no Distrito- e Municipio de Uberaba, Estado de Minas Gerais,
numa área de setenta e um hectares e noventa e seis ares ....
(71,96ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a oitocentos e sessenta e cinco metros e vinte centímetros
(865,20m), no rumo verdadeiro de
oitenta e sete graus e quarenta
e três minutos sudeste (87°43'SE),
do marco quilométrico número
566 da FEPASA - Ferrovia Paulista S. A. e os lados a partir
desse vértice,. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
seiscentos e trinta e seis metros
e noventa centímetros (636,90m),
oitenta e nove graus e dezesseis
minutos sudeste (89:>17'SE, seiscentos e trinta e dois metros
(632m), vinte graus e quarenta e
nove minutos nordeste (20049'NE),
seiscentos e cinquenta metros
C650m), quarenta e oito graus
onze minutos noroeste (48°11'
NW), trezentos e noventa e sete
metros e vinte centímetros ....
(397,20m), oitenta e nove graus
e vinte e quatro minutos noroeste
(89°24':NW), mil e vinte metros

DECRETO N° 76.691 - DE 28
NOVEMBRQ DE 1975

DE

a aterro de área em mar e
a cessão, sob o regime de aforamento do terreno que menciona, s-D-

Autoriza

tuado no Município de Cabo Frio.
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei número 178, de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1° É autorizado o Iate Clube
Armação de Búzios a realizar o aterro de área em mar, compreendida entre a Praia dos Ossos e a Enseada
da Armação, na localidade Armação
de Búzios, 3.° Distrito do Município
de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 0768-37.531, de 1974.
Art. 2° Fica autorizada a cessão,
ao Iate Clube Armação de Búzios, sob
o regime de aforamento, do terreno
de acrescidos de marinha com a área
de 9.200,OOm2 (nove mil e duzentos
metros quadrados), a ser formado, em
quase sua totalidade, em decorrência
da autorização contida no artigo 1°.
ParágrafO: único. O cessíonãrto recolherá aos cofres do 'I'esouro Nacío-
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nal

O

valor do domínio útil do terre-

no, apurado à data da outorga do con-

trato de cessão e se obrigará ao pagamento do foro respectivo.
Art. 3° O terreno a que se refere
o artigo 2. 0 se destina a construção de
atracadouros e da sede desportiva do
cessionário, no prazo de 4 (quatro)
anos, a. contar da data da assinatura
do contrato de cessão, a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 4° A cessão tornar-se-á nula,

sem direito o cessionário a qualquer
Irxíenízaçâo, inclusive por benteito-

DECRETO NQ 76.692 -

rias realizadas, se ao terreno. no todo
ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista no artigo 3°,
ou, ainda, se ocorrer inadimplemento
de cláusula contratual.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1975;
154° da Independência e 87° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975

Retifica o Decreto n 9 72.093, de 1'7 de abril de 1973, alterado pelo Decreto
n 9 76.384. de 2 de outubro de 1975, que classificou e transformou ecrços, funções e encargos de gabinete para a composição do Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do Mznisteria da Fazenda.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constitui·
çãc, e tendo em vista o disposto no artigo 79 da Lei nv 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta da EM-DASP ns 586, de 21 de novembro
de 1975
DECRETA:

Art. 19 Fíca retificado, na forma do Anexo deste Decreto, o Anexo I
do Decreto nc 72.093, de 17 ele abril de 1973, alterado pelo de n- 76.384, de
2 de outubro de 1975, que dispõe sobre a composição das Categorias Direção Superior, DAS-IOl, e Assessoramento Superior, DAS-I02, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda.
Art. 29 Na execução deste Decreto aplicam-se as disposições do Decreto nc 76.384, de 2 de outubro de 1975.
Art. gq Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília,
República.

28

de novembro ce 1975j 1549 da Independência e 879 da

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique

Simonse1~

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. o . de
1-12-75.
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DECRETO N° 76.693 -

DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1975

Aprova o Regulamento do Fundo Especial de Publicidade e Divulgação
e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento do Fundo Especial de Publicidade e Divulgação que com este bai-

xa.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1975;
154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
João Paulo dos Reis Velloso
Golbery do Couto e Silva

REGULAMENTO DO FUNDO ESPECIAL DE PUBLICIDADE E
DIVULGAÇAO

II - transferências de outros Fundos;
III - rendas de operações de natureza patrimonial;
IV
recursos provenientes deprestações de serviços;
V - recursos provenientes de acordos, convênios e ajustes;
VI - recursos provenientes de receitas diversas;
VII - empréstimos ou rjnancíamentos contraídos no País ou Exterior;
VIII - doações, auxílios e subvenções de entidades públicas ou prívadas, nacionais ou estrangeiras;
IX - quaisquer outros recursos.
que, por força de dispositivo legal,
forem expressamente atribuídos ao'
Fundo ou à Agência Nacional, desde
que não vinculados a projetos especiais, e quaisquer rendas eventuais
que venham a ser arrecadadas.
Parágrafo único. Os saldos do
Fundo Especial de Publicidade e Divulgaçâo, verificados no final de cada exercício, passarão como disponibilidade para o exercício seguinte.
CAPíTULO UI

Da

CAPíTULO I

Da Finalidade

Art. 1° O Fundo Especial de Publicidade e Divulgação, instituidd pela
artigo 18, parágrafo único, do Decreto número 68.645, de 21 de maio' de
1971, nos termos do artigo 172, do
Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969, destina-se a auxiliar
o provimento de recursos ncccssãríos
ao funcionamento das atividades da
Agência Nacional.
CAPíTULO II

Dos Recursos
Art. 2° Constituem recursos do
Fundo Especial de Publicidade e Divulgação:
I - dotações consignadas anualmente no Orçamento Geral da União;

Administração

Art. 3° O Fundo Especial de Publicidade e Divulgação será administrado pelo Diretor-Geral da Agência Nacional, que o movimentará juntamente com o Secretário-Geral de
Administração, na forma do artigo
74. do Decreto-lei número 200, de as
de fevereiro de 1967.
Art. 4° Os recursos de que trata.
o Capítulo II serão depositados no
Banco do Brasil S. A., a crédito da
conta Fundo Especial de Publicidade e Divulgação e só poderão ser movimentados para os fins previstos noprograma de trabalho da Agência Nacíonal ,

Art. 5° A proposta orçamentária.
do Fundo Especial de Publtcrdade e
Divulgação será submetida à consideração do Gabinete Civil da Presidência da República, observada til
mesma sistemática do Orçamento Geral da União e a competência do Orgão Central do Sistema de Planejamento.
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Parágrafo umco. As previsões orçamentárias constantes da proposta
a que se refere este artigo devem
abranger a totalidade das receitas e
das despesas do Fundo Especial de
Publicidade e Divulgação, distinguindo:
I quanto à receita, os recursos
qU9: a Agência Nacional espera que. o
Fundo receba do Orçamento Geral,
oriundos da sua receita de serviços e
DS que espera venham a ser recebidos
de outras fontes;

II - quanto a despesas, os recur:
sos que a Agência Nacional preve
aplicar na realização do seu programa de trabalho, discriminados, por
Função, Programas, Subprogramas,
Projeto e Atividades.
Art. 6° O regime orçamentário e
financeiro e a contabilidade do Fun-

do Especial de Publicidade e DiVU~
gação obedecerão às normas gera!-s

da Administração Orçamentária e ~l
nanceira e, especialmente, às segumtes disposições:
a) registro da receita com indicações por categoria econômica e síntes de fontes;
z» empenho prévio das despesas;
c) controle orçamentário;
d) controle -financeiro;
e) controle patrimonial;
j) apuração e registro de custos
globais e analíticos.
Art. 70 As despesas com recursos
do Fundo Especial de Publicidade e
Divulgação serão efetivadas mediante
empenho, após a aprovação do programa de trabalho do órgão.
Art. 80 A prestação de contas dos
recursos do Fundo Especial de Publicidade e Divulgação obedecerá às
normas do artigo 82 do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de
1967, e deverá conter:
a) quadro demonstrativo
da execução do programa de trabalha;
b) balanço orçamentário, nele compreendida a demonstração da exe~
cução do orçamento-programa da
Agência Nacional referente ao exercício;
c) balanço financeiro;
d) balanço patrimonial;

e) relatório financeiro sucinto' das
atividades da Agência Nacional;
f) cópias de contratos. convênios,
acordos ou ajustes de natureza financeira;
g) extratos bancários com a respectiva conciliação dos saldos.
Art. 90 Os responsáveis pela movimentação do Fundo Especial de Publicidade e Divulgação estão sujeitos
a processo de tomada de contas, na
forma do artigo 81 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967.
§ 1.0 O processo de tomada de contas anual corresponderá a cada exercício financeiro e será elaborado no
prazo de 90 (noventa) dias após o
encerramento doexercicio.
§ 20 _ No caso de mudança de gestores, a tomada de contas efetivarse-á dentro de 30 (trinta) dias do
afastamento: do responsável e corresponderá ao seu período de gestão.
30 Promover-se-á imediatamente
a tomada de contas especial do responsável nos casos de desfalque, desvio de bens ou qualquer outro dano
à Fazenda Nacional, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
Art. 10. Para atender a despesa
com a execução de planos e projetos,
poderá a Agência Nacional, quando
houver insuficiência de recursos, promover o seu financiamento por entidades de direito público ou prtvadc,
atendidas as normas legais pertinenê

tes.

Art. 11. Este Regulamento entra.
rá em. vigor na data de sua publicação. - João Paulo dos Reis VelloSO.
DECRETO N.o 76.694 - DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a execução do Decretolei n Q 1.41.4, de 18 de agosto de
1975, e dá outras promaéneias,

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere
o art. 81, item rrr, da Constituição e
tendo em vista o disposto no art. 99
do Decreto-lei n.s 1.414, de 18 de agos-

to de 1975,

DECRETA:

Art. 1.0 O processo administrativo

de ratificação das alienações e' conces . .
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sões de terras devolutas, efetuadas
pelos Estados na faixa de fronteiras
reger-se-á pelo disposto no presente
decreto, observadas as seguintes situações:
I - na faixa de até 66 quilômetros
de largura, a _partir da linha de fron-

teira, no período compreendido entre
a vigência da Constituição de 1891 e
a da Lei n." 4.947, de 6 de abril de
1966;
II - na faixa de 66 a 150 quilômetros, a partir da linha de fronteira,
no período compreendido entre a vigência da Lei n.s 2.597, de 12 de setembro de 1955 e a da Lei n." 4.947,
õc e de abril de 1966.

Parágrafo único. Ficam igualmente
sujeitas ao processo de ratificação as
alienações OU concessões de terras devolutas de domínio dos Estados, por
estes efetuadas na faixa de segurança
nacional, sem o prévio assentimento
do Conselho de Segurança Nacional,
nas seguintes circunstâncias:
I - na faixa de 66 _a 100 quilômetros, a partir -da linha de fronteira, no
período compreendido entre a vigência da Constituição de 1934 e a da Lei
n.v 2.597, de 12 de setembro de 1955;
II - na faixa de 100 a 150 quilômetros, a partir da linha de fronteira,
no período compreendido entre a vigência da Constituição de 1937 _até a
da Lei n. ° 2.597, de 12 de setembro de
1955.

Art. 2.0 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária .......•
(INCRA), conforme dispõe seu Regulamento Geral, processará e instruirá
Os requerimentos de ratificação, submetendo-os, em caso de parecer ravorá vel, à Secretaria Geral do Conselho
de Segurança Nacional.
Art. 3.0 O processo de ratificação
terá inicio mediante requerimento do
interessado, que deverá ser apresentado à unidade Regional ou zonal do
INCRA mais próximo do imóvel ratificando, 0:.1 em atendimento a edital
de convocação dirigido aos detentores
de títulos sujeitos à ratificação. Em
ambas as hipóteses, o processo será
instruído com o titulo de alienação ou
concessão, em original ou cópia autenticada e, na sua falta, certidão passada por autoridade competente.

§ 19 São considerados interessados,
entre outros, para os fins previstos
neste Decreto;

I - O inventariante, curador ou tutor legalmente Investloos:
II - O adquirente, concessionárto,
promitente comprador ou cessionário.

2. 0 Além dos documentos meneionados neste artigo, os interessados estão sujeitos à apresentação de mais
os seguintes:
ê

I -

Do zm6vel

certidão de transcrição e, se ror
o caso, cadeia sucessória completa;
b) planta e memorial descrltlvo de
medição do imóvel, firmados por pro ..
üssíonaí habilitado;
a)

C) prova de quitação com o Imposto

'remtonaa
II -

Rural;
De pessoa física

a) prova de identidade, de quitação
com o s-erviço militar e de atendimento às obrigações eleltorais;
b) Cartão de Identificação ue Oontribuinte (CIC);
lI! - De pessoa jurídica
a) estatutos ou contrato social e
suas alterações passadas por certidão
da Junta comerciai ou Registro Civil
das Pessoas Jurídicas;
b) documentos pessoais dos diretores, mencionados no item lI, que detenham poderes de representação da
firma;
C) Cartão de Inscrição no Cadastro
Geral de COntribuintes (C.G.C.).

§ 3.° Sendo impossível a prova da
cadeia sucessória por destruição, <le~
tertoração, extravio, imprestabilidade
dos li vros de transcrição das transmissões ou dos livros de registro de títulos do órgão estadual respectivo, fica
ressalvada ao interessado a sua prova
pelos meios de direito comum.
Art. 4.0 Caso haja, ou tenha havido,
parcelamento do imóvel ortgfnalmente alienado ou concedido pelo Estado,
o pedido de ratificação poderá parttr
de qualquer um dos titulares de fração desmembrada.
parágrafo único. Ocorrendo tal hípótese, é facultado aos outros titulares
aderirem ao processo ratificatório. espcntaneamente ou em atendimento à
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notificação do INCRA, com prazo de
30 dias para resposta. Neste caso,

aqueles que aderirem promoverão a
instrução que lhes caiba nos termos
deste Decreto e suportarão os ônus
decorrentes do processo na proporção
de suas partes, não implicando o silêncio dos demais em prejuízo daque-

les que pleitearam a ratificação.

Art. 5.0 No processo administrativo
de ratificação, serão observados os seguintes requisitos:
I ~ o cumprimento das cláusulas
constantes do título de alienação ou
concessão;

II - se, no caso do art. 4.°, as Iracões desmembradas não são Inferlores
ao módulo de exploração indefinida,
ou à fração mínima de parcelamento,
observado o disposto no § 1.0, do artigo
22, da Lei TI.O 4.947. de 6 de abril de
1966;

III - a utilização das terras de
acordo com os prlncípíos e objetivos
do Estatuto da Terra.
§ 1." A verificação da situação de
exploraçâo e rencímento econômico
do imóvel fica a cargo do INCRA e a
seu exclusivo critério.
§ 2.° Não prejudicará a ratificação
da alienação ou concessão o inadimplemento de cláusulas e condições
constantes do titulo, causado por força maior ou caso fortuito, cabendo ao
interessado a sua comprovação.

Art. 6.° No processo de ratificação
de que trata o presente Decreto, serão
observadas as limitações constitucionais vigentes à época das alienações
Ou concessões estaduais. obedecido o
disposto no art. 16 do Estatuto da
Terra.
Art. 7.° Deferida a ratificação, o
INCRA expedirá a favor do interessado o correspondente título ratificatório, o qual servirá de instrumento
hábil para transcrição no registro de
imóveis competente.
§ 1.0 Do título constará expressamente a anuência do Conselho de Segurança Nacional.
§ 2.° A transcrição ao titulo expedido pelo INCRA, no competente ofício de registro de imóveis, substituirá
as transcrições anteriores referentes à
área objeto da ratificação, tornando-as
insubsistentes.

3.° O oficial do registro de ímóa devida averbação à
margem das transcrições tornadas insubsistentes, nos termos deste artigo.
§ 4.° A partir da ratificação, sempre.
que o imóvel for alienado, devem os
notários mencionar aquela clrcunstância em seus atos de ofício.
§

veísvefetuará

Art. 8.° Verificada a impossibilidade
da ratíficaçâo requerida ,o INCRA
promoverá, nos termos do art. 6.° do
Decreto-lei n.s 1.414, de 18 de agosto
de 1975, a decretação de nulidade <.1.0
titulo e a conseqüente incorporação 0.0
imóvel ao domínio da União, indenizadas as benfeitorias úteis e necessárias de propriedade do pretenso titular
da área e procedendo, quanto aOS Iegitimos ocupantes, na forma do Estatuto da 'r'erra, assegurando-lhes o
acesso ao domínio da área efetivamen.,
te explorada.
Art. 9." Os interessados não pagam
custas ou quaisquer emolumentos no
processo de ratificação, salvo pelas diligências de seu exclusivo interesse,
podendo o INCRA cobrar valor fixado
oficialmente, proporcional à despesa
estimada, para custeio das vistorias
a serem realizadas nos imóveis.
Parágrafo único. Em caso de demarcação e medição do imóvel, é de
exclusiva
responsabilidade do interessado a satisfação das respectivas
cSspesas, facultada a execução do
trabalho por profissional de SUa livre
escolha, mediante fiscalização do .. ,
!NCRA.

Art. 10, A ratificação importará -ia
automática validação dos ônus reais
incidentes sobre o imóvel, constituídos em favor das instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural.
Art, 11, Este Decreto entrará em
vigor na data' de sua publicação.
Braeília, 28 de novembro de 1975
154.° da Independência e 87,0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Alysson Paulinelli
Hugo de Andrade Abreu
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Cão de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão a ser
Promulga o Acordo sobre Cooperação
estabelecida
entre as subestações de
no Campo dos Usos Pacíficos da
Guaraparí e de Ubu, situadas nos MuEnergia Nuclear Brasil-República
nicípios de Guarapart e de Anchieta,
Federal da Alemanha.
respectivamente, no Estado do Espírito Santo, cujo projeto e planta de siO Presidente da República
tuação n." E-146-P-009, foram aprovaHavendo o Congresso Nacional aprodos por ato do Diretor da Divisão de
vado nela Decreto Legislativo n." 85,
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de Águas
de 20 de outubro de 1975, o Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos e Energia Elétrica, no Processo númepacificas da Energia Nuclear, entre o
ro MME 702.874-75.
Brasil e a República Federal da AleArt. 2. Fica autorizada a Espírito
manha, concluído em Bonn, a 27 de
Santos centrais Elétricas S. A.junho de 1975.
ESCELSA a promover a constituição
E havendo o referido Acordo ende servidão administrativa nas referi..
trado em vigor a 18 de novembro de
1975;
das áreas de terra, na forma da IeglsIação vigente, onde tal se fizer necesDecreta que o Acordo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja exe., sário, para a passagem da linha de
cutado e cumprido tão inteiramente transmissão de que trata o artigo ancorno nele se contém.
terior.
Brasília, 1 de dezembro de 1975;
Art. 3.° Fica reconhecida a conveni1549 da Independência e 879 da
ência da constituição de servidão adRepública.
ministrativa necessária em favor da
ERNESTO GEISEL
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
Antônio Francisco Azereào da SilESCELSA, para fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à emveira
presa concessionária de praticar toos atos _de construção, operação e
o acordo mencionado no presente dos
manutenção da menc:ionada linha de
decreto foi publicado no D. O. de
transmissão e de linhas telegráficas
2-12-75.
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesDECRETO N.O 76.696 - DE 1 DE
SO à área da servidão através de pré..
DEZEMBRO DE 1975
dia serviente, desde que não haja outra via praticável.
Declara de utilidade pública, pata fins
de constituição de servidão adminisParágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus
trativa, faixa de terra destinad~/' à
passagem de linha de transmissão
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da Espírito Santo Centrais Elétricas
da servidão, abstendo-se, em conseS.A. - ESCELSA, no Estado do Esqüência, da prática, dentro das mespírito Santo.
mas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
O Presidente da República,
eles os de erguer construções ou fazer
usando da atribuição que lhe confere
plantações de elevado porte.
o art. 81, item III da Constituição,
Art. 4.° A Espírito Santo Centrais
tendo em vista o disposto no art. 151,
letra "c:", do Código de Águas, regulaElétricas S.A. - ESCELSA, poderá
mentado pelo Decreto n.e 35.851, de 16 promover, em Juízo, as medidas necessárias à c:onstituição da servidão
de julho de 1954, e de acordo com o
que consta do Processo n.v MME ....
administrativa de caráter urgente,
atüízando o processo judicial estabe702.874-75.
lecido no Decreto-lei n." 3.365, de 21
DECRETA;
de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei TI.O 2.786,
Art. 1.0 Ficam declaradas de' utilidade pública, para fins de constituide 21 de maio de 1956.
DECRETO N.O 76.695 - DE 1
DEZEMBRO DE 1975

DE

Q

°
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Art. 5.° Este decreto entrará em ví.,
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki tietu

DECRETO

N.O

76.697 -

DE

1

DE

DEZEMBRO DE 1975

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidâo cuiminictrativa, jaixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão
da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT, no Estado de

Mato Grosso.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item lU da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. -151,
letra "e", do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto TI.O 35.851, de
16 de julho de 1954. e de acordo com
o que consta do Processo Ml\IIE nú__
naero 602.512-74,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituíção de servidão admlnístratíva, as
áreas de terra situadas na faixa de 20
(vinte) metros de largura, tendo cO~
mo eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida entre as subestações de
Caarap6 e Navtraí, nos Muntcípíos de
mesmos nomes, no Estado de MaÍQ
Grosso, cujo proj eto e planta de situação foram aprovados por ato do
Diretor da Di.. tsão de Concessão de
Serviços de Eletricidade, do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo MME 602.5121974.

Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Mabogrossenses S.A. - ....
CEMAT a promover a constituição de
servidão administrativa nas referidas
áreas de terra, na forma da legislação
vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administraUva necessária em favor da
Centrais Elétricas Matcgrossenses S.A.

- CEMAT, para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído à
empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
Ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reeonstru.,
ções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo
ÔTI"J.s, limitarão o uso e gozo das meemas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
conseqüência, da prática dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluidos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Centrais Elétricas Matogrossenses S. A.
CEMAT, poderá
promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modsftcecões
introduzidas pela Lei TI.o 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo,
gadas as 'dísposíções em contrário.
Bra~lia, 1 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Shtgeakt

ueu

DECRETO N9 76.698 - DE 19
DEZEM"BRO DE 1975

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponivel no Quadro do Hospital
dos Servidores do Estado e cassa a
disponibilidade do mesmo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 67 da Lei nv 1. 711, de 28 de
outubro de 1952,
DECRETA:

Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Prontuarísta-
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Hospitalar, EC-31!. 7-A, da antiga
Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Hospital dos Servídnres 00
Estado, constante do Decreto número
73.051, de 31 de outubro de 1973, publicado no Diário Oficial de 19 de novembro de 1973, de Nancy de Oliveira
Pessanha, servidora em dísponiblüdade em iguais cargo e Quadro do cltado Hospital.
Art. 29 Fica, igualmente, cassada,
a partir de 19 de dezembro de 1973,

DECRETO N° 76.699 -
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a disponibilidade da servidora mencionada no artigo anterior.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re- ~
vogadaa as disposições em contrário.
Brasília, lQ de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

L. G. do Nascimento e Silva

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1975

Dfspõe sobre a transposição e transformação de cargos para as Categorias Funcionais d08 Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Ativiilades de Nível
Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Juruiicoe e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da Universiilade Federal
da Bahia, e dá outras prcmaéncíos,

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constituição
Federal e tendo em vista o disposto nos artigos 80 e 90 da Lei 'número 5.645, de
10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASPjl0.016, de 1975,
IiECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as Categorias Funcionais de Artífice de Mecânica, Artifice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar
do Artífice, do Grupo Artesanato, Código: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, Código: SA-800; Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Psicólogo, Farmacêutico, Odontólogo, Médico Veterinário, Engenheiro,
Geógrafo, Geólogo, Quimico, Técnico de Administração, Estatístico, Técnico em
Assuntos Educacíonaís, Técnico em Assuntos Culturais, Assistente Social, Técnico
em Comunicação Social e Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível, Superior, Código: NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente
de Serviços Complementares, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Ser";
vtços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Bngenharía, Desenhista, Tecnologtsta, Auxiliar em Assuntos Educacionais, Auxiliar em
Assuntos Culturais, Agente de Cinefotografia e Microfilmagem, Tradutor, Técnico
de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo Outras
Atividades de Nivel Médio, Código: NM-I000; Procurador Autárquico, do Grupo
de Serviços Jurídicos, Código: SJ -11 00 e Moltorista Oficial e Agente de Portaria, do
Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código: TP-1200, do Quadro Permanente da Universidade Federal da Bahia, os cargos cujos ocupantes se habiIltaram no processo seletivo de que tratam os Decretes de estruturação dos referidos
Grupos, com as alterações posteriores, conforme relações nominais constantes do
Anexo I'. deste Decreto.
Art. 20 Os cargos relacionados nd Anexo III deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da Universidade Federal da Bahia, na forma do disposto
no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.-645, de 10 de dezembro de 1970,.
Art. 30 Ficam extintos e suprimidos do Quadro' de Pessoal da Universidade
Federal da Bahia, os cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto, cessando o
pagamento de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, constantes dol
mesmo Anexo.
Art. 40 O órgão de Pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decrete, ou os expedirá para os que não os possuírem.
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art. 5° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no Novo Plano de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decretol das gratifíçacôes referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário
.a este vinculado e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo
percebidas pelos referidos funcionários, a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salárto-famílla e a gratificação 'adicional por tempo de
serviço.
§ 1° Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 1° de novembro de 1974, por força da implantação do Plano

de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições (:e que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 2" A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
.atlngldos pela transposição ou transformação só poderão perceber as gratificações e índenízaçôes especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341, de
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
- Art. 6" Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quad1'o de Pessoal
da Universidade Federal da Bahi-a, ma forma do Anexo V deste Decreto.
~-Art. 7" Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
Indicadas na relação nominal constante do Anexo II, vigorarão a partir de 1" de
novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários propríos da Universidade Federal da Bahia.
Al't. 8" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga,gadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 1975; 154" da Independência e 87" 'da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

João Paulo dos Reis veuoeo
Os anexos mencionados no presente decreto foram. publicados no D. O. de
3-12-75 (Suplemento) .

DECRETO N" 76.700 -

DE

1

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos: Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Ativitlades de Nível
Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, do Quadro Pernumenie da Universidade Federal de Juiz ,d~ Fora
e dá outras prcmiâéncias .

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 8" e 9" da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASP/10.338, de 1975,
DECRrTA:

Art. 1° São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as cate.gorías Funcionais de Artífice de Mecânica e Artífice de Carpintaria e Marcenaria,
do Grupo Artesanato, código: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo.
do Grupo serviços Auxiliares, código: SA-800; Médico, Nutricionista, Farmacêutdco, Odontólogo, Engenheiro, Contador, Técnico em Assuntos Educacionais
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e Bibliotecário do Grupo Outras Atividades de . Nível Superior, código: NS-900;
Agente de Serviços Complementares, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Técnico em ReClJl'SOS Minerais, Técnico de Contabilidade, Tecnologista, Auxiliar em Assuntos
Educaclónais, Agente de Cínerotografia e Microfilmagem, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código: NM-1000; Motorista Oficial e Agente de Portaria,
do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código: TP-1200, do Quadro
p":'.l'manente da Universidade Federal de Juiz de Fora, OS cargos cujos ocupantes
se habilitaram no processo seletivo de que tratam os Decretos de estruturação
"dos referídos Grupos com as alterações posteriores, ccnforme relação nominal
constante do Anexo II deste Decreto.
Art . 2" Ostcargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam incluídas
no Quadro Suplementar da Universidade Federal de Juiz de Fora, 'na forma dd
disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10 de dezem-

bro de 1970.
Art. 3° Ficam "supnmtdos do Quadro de Pessoal da. Universidade Federal
de Juiz de Fora os cargos e encargos de Gabinete relacionados no Anexo IV
deste Decreto.
Art. 4" O órgão de Pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decretai, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automatlcamente, o pagamento aos funclonários incluídos no Novo Plano de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratífíçacões referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário
a este vinculado e de quaisquer outra.') retribuições que, porventura, venham sendo
percebrúas pejos referidos funcionários, a qualquer título e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de
serviço
§ 1° Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a part-ir de 1° de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funclonárío desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 2° A pa.rtir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposição ou transformação só poderão perceber as gratificações e íncienizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341,de
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão -e regulam-entação pertinentes.
Art. 6° Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
da Universidade Federal de Juiz de Fora, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 7" Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
mdícadas na relação nominal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 1° de
novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. 8' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogagadas as disposições em contrário.

Brasília, 1 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braça
João Pculo dos Reis Velloso

O'" anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D.O. de
3-12-75 (Suplemento).
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DECRETO

N.O

76.701 -

DE

1

DE

DECRETO

N," 76.702 DE 1 DE
DEZEMBRO DE 1975

DEZEMBRO DE 1975

Autoriza a Universidade Federal da
Batna a realizar pesquisas geofísi-

ca e geológicas marinhas, na 'IBaia
de Todos os Santos e na Plataforma Continental do Estado da Bahia.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o Art. 81, item lU, da Constituição. de acordo com o Decreto número 63.164, de 26 de agosto de 1968
f:

tendo em vista o que consta do

Processo n,« 605.054-75, do Ministério
das Minas e Energia,
DECRETA:

Art.

1.0

E' concedida autorização à

Universidade Federal da Bahia para

executar, através do seu Programa de
Pesqutaas e pós-Graduação em Geologia e Geofísica marinha e do seu
Instituto de Geociências, pesquisas
marinhas na Bahia de Todos os Santos e na Plataforma Continental do
Estado da Bahia, utilizando embarcação própria daquela Universidade,
com pesquisadores estrangeiros.
Art. 2.° A autorização de que traeste decreto compreende os fins
mencionados no Artigo 1.0 c vigorará
pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável mediante novo decreto, sem prejuízo de sua caducidade em qualquer
tempo, se ocorrer a conctusêo das pesquisas.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

ta

Brasília, 1 de dezembro de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.
154.0

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Ney Braga
Sftigeaki Uekí

. Concede autorização às empresas
Comqxumíe Génertüe de Geophysique e Companhia Brasileira de Geotísica, para operarem na plataforma
continental a serviço da Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROERAS.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o art. 81, item lI!, da Constituição, de acordo com o Decreto número
63.164, de 26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do Processo
n," 607.090-75, do Ministério das Minas e Energia,
DECRETA:

Art. 1.0 E' concedida autorização às
empresas Compagnie Générale de
Geopnysíque, francesa, e Companhia
Brasileira de Geofísica, para executarem levantamentos geofísicos marítimos no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-Lei n." 1.098, de
25 de março de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, mediante contrato entre as mesmas celebrado, empregando
a embarcação MIV Dauphin de Cherbourg, de bandeira francesa.
Art. 2.° A autorização de que trata este Decreto compreende os fins
menotonados no art. 1.0 e vigorará
pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável, mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua caducidade em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma da
lei cu do contrato.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da.

República.

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henning
Shigeakt Ueki
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DECRETO N9 76.703 DEZEMBRO DE

DE

2 DE

1975

Estabelece normas para a redução do
consumo de combustível para autoveículos por parte dos órgãos e entidades da administração teaercü
direta e indireta e [unâaçôee ruperotsicnadae.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Durante o exercício de 1976,
a aquisição de combustível para autoveículos, por parte dos órgãos e er~
tddades da administração federal direta e indireta e das fundações supervisionadas, somente poderá se,,: realizada dentro de limites quantítatrvos
globais aprovados pelo Presidente da
República.
§ 19 Os limites a que se ,,:e~er~ este
artigo serão fixados por Mimst~rl? e
órgão da Presidência _da República
e subdivididos por órgãos da admtnistração direta, entidades da adrrunistraçâo indireta e fundaç~.. ..
§ 29 Os limites de cada Ministério
e órgão da Presidência da República
não poderão exceder a 80% (oi.t~nta
por cento) das quantidades adquiridas
em 1975.
Art. 2Q Para efeito de fixação dos
limites referidos no artigo anterior,
05 Ministros de Estado encaminharão
ao presidente da República, por intermédio da Secretaria de Planejamento, até o dia 20 de dezembro de
1975, as respectivas programações de
aquisição de combustível ~ra .1.97~,
acompanhadas de informação dtscramínatíva das aquisições da mesma.
espécie relativas a 1975.
Art. 3° Os titulares dos órgãos, pn·
tídades e fundações referidos no artigo 19 estabelecerão normas específicas de distribuição interna das quantidades de combustível que lhes sejam atribuídas, de forma a atender
prioritariamente os serviços de maior
essencialidade.
Art. 49 Eventuais aquístçôes adicionais de combustível, para atendimento de situações excepcionais, não enquadráveis nos limites estabelecidos,
bem como eventuais redistribuições
de sublimttes, dependerão de pcévía
autorlzaçâo do Presidente da República.
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Art. 5Q As normas especiais de registro . e controle de aquisições previstas no artigo 49 do Decreto número 76.406 de 9 de outubro de 1975,
aplicam-s~ também às aquisições de
combustível de que trata o presente
decreto.
Art. 69 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puhhcação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1975:
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henminç
SYlvio Frota
A ntônio Francisco Azereào da
Silveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Ararípe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Severo Façunâes Gomes
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis veuoso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João
Baptista
de
onxeira
Figueiredo
Antonio Jorge correo
L. G. do Nascimento e Sifvrz;

DECRETO N9 76.704 - DE 2 DE.
DEZEMBRO DE 1975
4crescenta dtspositzvos aos Decretos
números 76.406 e 76.407, de. 9 de
outubro de 1975, que, respectva.mente, dispõem sobre a importação,
arretuiamenbo mercanut ou aquistçéo, no mercado interno, de proautos de origem externa por órgãos e
entidades da iuimmistraçãc teaenú
direta e inàireta e tunaações super»uionaaae; e institui normas para'
as mesmas operações relacionadas:
com máqutnas, equipamentos e eeãctüos, inctusíue suas partes, J).:=ças
p ocessórtos.

o Presidente da República,
UI") uso das. atribuições que lhe contere o artigo 81, itens IH e V, da
Constituição,
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DECRETO N9 76.705 -

DECRETA

19 O artigo 39 do Decrete
nv 760406, de 9 de outubro de 1975.

DEZEMBRO DE

Art.

fica acrescido do seguinte parágrafo
39;

"§ 39 São indelegáveis as atr1..

buiçôes de que trata o caput desse artigo".
Art.. 29 O artigo 29 do Decreto
n'' 76.407, de 9 de outubro de 1975,

fica acrescido do seguinte parágrafo

umcc:

"Parágrafo únlco .

II
São Indele-

gaveís as atribuições de que trata
este artigo".
A:t. 39 O presente Decre:o entrará em vigor na data de sua publicacao, revogadas as díspoaiçôes em contrár:o.
Eeasilía, 2 de dezembro de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Armando Falcão
Geraldo Azevedo H enning
Sylvio Frota
Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

DE 2

DE

1975

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Anhanquera,
Dífusora e Televisara S. A., cuja rtenominação foi, posteriormente al~
terada para Rádio A7l;hangue-..o.
S· A., para executar servzço de 1'a_
diodifusão sonora em onda media
de âmbito reaianai, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item UI, COmbinada com
o artigo 89, item XV, letra "a" da
Constituição nos termos do artigo 69
da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta.
do Processo MC nv 1.197-74,
DECRETA;

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39 , da Lei nc 4.117,
de 27 de agosto de 1962. e artigo 2°
do Decreto nv 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos a
partir de 10 de novembro de 1973 a
concessão outorgada pelo Decreto
nv 37.338, de 13 de maio de 1955, publicado no Diário Oficial da União
Ráde 19 de junho do mesmo ano,
dio Anhangüera, Difusora e 'I'elevisora
S.A., cuja denominação foi, posteriormente, alterada para Rádio
Anhangüera S. A., para executar na
cidade de GOiânia, Estado de Goiás,
sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional,
à

Mário Henrique Simonsen
Dttrceú Araújo Nogueira

Alysson Paulinelli
Ney Braga

Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo

Paulo de Almeida Machado
Severo Fagundes Gomes
8higeaki

ueta

João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Olivetra
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva

Joõo Baptista àe Oliveira Ft·
çueireao
Antonio Jorge correo
L. G. do Nascimento e

snva

§ 19 A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos
e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nv 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
§ 2(1 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário. o prazo para
adaptação às que forem estabelecidas,
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. Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contràrio.
Brasília, 2 de dezembro de 1975'
1549 da Independência e 87° d~
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.o 76.706
DEZEMBRO DE 197!i

DE

2

DE

Autoriza o serozço do patrimônio da
União a aceitar doação de imóvel
em Ita"ituba-Pa. destinado ao Ministério do Exército.

o

Presidente da República,

usando da atribuição qUe lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com os artigos
1165 e 1180, do Código Civil,
DECRETA

Ar.t. 19 Fica o Serviço do Patrimônío da União autorizado a aceitar
a .doação, a título gratuito, que a Prefeitura Municipal de Itaítuba, Esta-do do Pará, faz à União, de acordo
com a Lei Municipal número 678 de
11 de outubro de 1974, de terreno ~,om
forma irregular e aera de
.
33~. OOO,OOm2 (trezentos e trinta e um
mil metros quadrados), que assim se
de:sc~eYe: e confronta: a demarcação
fOI ímcíada no ponto ISF-1 situado
DI? limite .<;lo terreno da FUN~\I Com o
RIO Tapajós . Daí com o azimute verdadeiro de 3399 24'30', confrontando
com terras da FUNAI, mede-se a distância de 21,27m até encontrar-se o
ponto ISF-1A; do ponto ISli'-lA com
o azimute verdadeiro de 339\1 30'20',
confrontando com terras rta FUNA1,
mede-se a distância de 213 49m até
encontrar-se o ponto rSF-2; do ponto rSF-2 com azimute verdadeiro de
700 17' 47", mede-se a dístâncta de .
227,90m confrontando com a estrada
de acesso ao DNER, em terras da
Prefeitura Municipal de Itaituba ate
encontrar-se o ponto rSF-3; de nonto 1SF-3 com o azimute verdadeiro de
660 00' 32", mede-se a distância de
119,90m, confrontando com a estrada de acesso ao DNER, até encontrar-se o ponto 1SF-4; do ponto ..
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ISF-4, com o azimute verdadeiro de
610 4 8 ' 21", mede-se a distância. de ..
299,97m, confrontando com a estrada
de acesso ao DNER, até encontrar-se o
ponto ISF-5; do ponto I8F--5, com
aaímute verdadeiro de 630 18' 01" mede-se a distância de 252,OGm, confrontando com a estrada de acesso
ao DNER até encontrar-se o ponto ..
ISF-6; do pantao ISF-6, com azimute
verdadeiro de 650 48' 25" medo-se a.
distância de 141,05m, confrontando
com a estrada de acesso ao D!'<~R até
encontrar-se. o ponto 1-3; do ponto
I -3, com azimute verdadeiro de .. '
147<;1 24'15", mede-se a distância de
261,77m, confrontando-se com terras
da Prefeitura, até encontrar-se
o
ponto 1SF-4a; do ponto ISF':'4a, com
009'
azimute verdadeiro de 237
00" mede-se a distância de 88,40m, confrontando com a Pista de Pouso de Itattuba, situada em terras doadas pela
Prefeitura ao Ministério da Aeronáutica, até encontrar-se o ponto 1-4; do
ponto 1-4, com azimute verdadeiro de
2370 0 5 ' 48", mede-se a distância de ..
298,17m, confrontando com a Pista de
Pouso de Itaituba, até _encontrar-se
o ponto 11-e; do ponto 11-e, com azimute verda'Cieirode 1630 0 3 ' 40", mede-se a distância de 72.67m, confinando com a pista de pouso até encontrar-se o ponto 11-b; do ponto H-h,
com azimute verdadeiro de ~499 32'12"
mede-se a distância de 61,21m, confinando com o Rio Tapajós até encontrar-se o ponto H-f; do ponto
.
11-f, com azimute verdadeiro de
.
2439 48'56". mede-se a dístâncta de
41,65m, confinando com 'J Rio Tapajós, até encontrar-se com o ponto
H-g; do ponto ll-g, com azimute
verdadeiro de 2540 47' 14", mede-se a
distância de 79,27m, confrontando
com o Rio Tapajós até encontrar-se o
ponto 13-a; de ponto 13-a. com azimute verdadeiro de 2359 45'20" mede-se a distância de 21,82m. conrron,
bando com o Rio Tapajós até encontrar-soe o ponto 13-b; do ponto 13-b,
com azimute verdadeiro de
.
2670 02' 10", mede-se a dlatáncia de
19,72m, confrontando com " Rio Tapajós até encontrar-se o ponto I3·-c;
do ponto 13-c. com azimute verdadeiro de 2550 44' 22", mede-se a distáncla,
de 20,46m, confrontando com o RioTapajós até o ponto 13-d; do ponto
13-<1, com azimute verdadeiro de ..
2,479 54'23", mede-se a distância da
114,79m, confrontando com o Rio Tapajós até encontrar-se o ponto 16·-a~
do ponto 16-a, com azimute verdadei-.
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ro de 2660 42' 23", mede-se a distancia de 63,19m .confrontando com o Rio
Tapajós, até encontrar-se o ponto ..
17-a; do ponto 17-a,
com azimute
verdadeiro de 2319 08'34", mede-se a

distância de 65,57m, confrontando com
. o Rio Tapajós
até encontra! ·se o
ponto 26-a; do ponto 26-a, com azi-

mute verdadeiro de 249Q 18'48" mede-se a distância de 58,12m, confron-

tando com o Rio Tapajós até encontrar-se o ponto 24-b; do ponto 24-b,
com azimute verdadeiro de 2420 45' 51"
mede-se a distância de 21,4110, confrontando com o Rio Tapa.iós até encontrar-se o ponto 24-a; 10 ponto ..

24-a, com azimute verdadeiro de ...
2600 21' 14", mede-se a dtstàncra de
19,99m, confrontando com o Rio Tapajós até encontrar-se o P,1Uto 24,
do ponto 24, com azimute verdadeiro
de 2209 20'36", mede-se a distância
-de 22,38m, confrontando-se com o nio
Tapajós, até encontrar-se a ponto ..
23-a; do ponto 23-a, com azimute
verdadeiro de 2690 11' 28", mede-se a
distância de 22,67m, confrontando
com o Rio Tapajós, até encontrar-se
1) ponto 22-a; do ponto 22-a, com azimut-e verdadeiro de 3119 U'30". mede-se a distância de 39,08m, confrontando com o Rio Tapajós, até enC011trar-se o ponto 21-a; do ponto 21-à,
com azimute verdadeiro de 3069 51'00"
mede-se a distância de 66,OBm, confrontando com o Rio Tapajós, até encontrar-se o ponto 20-'c; do ponto ..
20-c, com azimute verdadeiro de
3099 40"52", mede-se a distância de
02,44m, ainda confinando com o Hio
Tapajós, até encontrar-se o ponto
18F-l, inicio da presente demarcação.
Art. 29 O terreno em questão, caracterizado no Processo nc 1.317-75 Gabinete do Ministro do
Exército,
destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 39 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publlcaçâo,
revogadas as disposições em centrário,
Brasília, 2 de dezembro de 197;;;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
MárZO Henrique Simonscn

DECRETO N9 76.707 - DE
DEZEMBRO DE 1975

2 DE

Autoriza o registra,
em nome
da
União Federal, do imóvel que men_
cíona, situado no Estado do Rio de
Janeiro .

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei nv 5.972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal do Imóvel constituído por terreno e benfeitorias, utilizado como residência do
Comandante do I Exército, à Rua General Canabarro, no 731, na Ctdade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro ocupado nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição
pelo Ministério do Exército, que
assim se descreve e confronta o ponte
1 foi situado na guarita existente na
confluência da Rua Ibituruna com a
Rua General Canabarro, do Iado desta
última. Partindo do ponto 1, medindo-se 24,62m, encontra-se o ponto 2;
partindo do ponto 2, medindo-se
49,42m, encontra-se o IJ:Onto 3; os alinhamentos compreendidos entre os
pontos 1 e 3 entestam na Rua General Canabarro: partindo do ponto
3, em alinhamento curvo De J:, 73m.
perfazendo esquina entre a Rua General Canabarro e Avenida Maracanã,
encontra-se o pont-o 4; partindo ao
ponto 4, medindo-se 39.59m, entestando na Avenida Maracanã, encontra-se o ponto 5; partindo do ponto
5, medindo-se 22,39m, encontra-se o
ponto 6, partindo do ponto ti. "azendc
frente a logradouro público, que
absorve parte da Avenida Maracanã
e Rua Ibtturuna. medindo-se 40,16m.
encontra-se o ponto 7; partindo do
ponto 7, em alinhamento curvo, que
perfaz a esquina do logradouro público com a Rua Ibituruna medindose 6,12m, encontra-se o ponto 8;
partindo do ponto 8, entestando na
Rua Ibituruna. com 5L06m, encontra-se o ponto 9; partindo do ponto
9, em alinhamento curvo, de 174m,
perfazendo esquina da Rua Ibíturuna
com a Rua General Oanabarro ao
longo da guarita, encontra-se o ponto
1, início desta descrição e demarca-
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ção, fechando um perímetro de forma
irregular com superfície de 4.472,14m2,
de acordo com a planta e os documentos que acompanham a Exposição de Motivos nc 178, de 02 de outubro de 1975, do Ministério do Exército.

Art. 2 0 O imóvel referido no artigo 1Q pertence à circunscrição judiciária do 11<' Ofício do Rcgtstro de
Imóveis da Cidade do Rio· de Janeiro-RJ.

Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1975;
154" da Independência e 87" da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
DECRETO NQ 76.708 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o registro, em 1Wme da União
Federal, dos imóveis que menciona,
situados no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da oonstítuíção"
e tendo em vista o disposto no artigo
2Q, item I, da Lei nv 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 10;> Fica autorizado o registro
em nome da União Federal. dos imóveis constituídos por terreno e benfeitorias, à Avenida Bartolomeu de
Gusmão nv 873 a 1035, na cidade do
Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, ocupados nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição
por Organizações Militares do Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: faz frente pata a
Avenida Bartolomeu de Gusmão, com
dois segmentos sucesalvos.: a partir de
Oeste, para Leste, sendo o primeiro
com 554,07m e o segundo com 438.70m;
pelos fundos, confronta com a faixa
dos trilhos da Estrada de Ferro Leopoldina e Central do Brasil, com três
segmentos sucessivos, a partir de
Leste para Oeste, sendo o primeiro
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com 502,Ogm. o segundo com 25,53m,
e o terceiro com 377,39m, fechando
um polígono de forma irregular com
95. 126,91m2, de acordo com a planta
e os documentos que acompanham a
Exposição de Motivos nv 179, de 02 de
outubro de 1975, do Ministério do
Exército.
Art. 20 Os imóveis referidos no artigo 19 pertencem à circunscrição judiciária do 39 Ofício do Registro Geral .de Imóveis na Cidade do Rio de
Janeiro, RJ.
rtcie de 170.000,OOm2, de acordo com
Art. 30;> Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições. em ccntrárío,
Brasília, 2 de dezembro de 1975j
1540 ua Independência e 87<> da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO NO;> 76.709 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 20;>, item I, da Lei nv ').972,
de 11 de dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. 19 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel ocupado pelo 119 Regimento de
. Cavalaria, situado à Avenída Bl'<:l.-'>JI,
s/n-, na Cidade de Ponta Porà, Estado de Mato Grosso, ocupado pelo
Ministério do Exército nos últtmoa
vinte anos, sem interrupção nem oposição, que assim se descreve e confronta: o ponto 1 está situado na
Avenida Brasil, a 760,00m da confluência desta Avenida com via publica
que dá acesso à Praça Duque de Caxias. Partindo do ponto 1, com rumo
magnético inicial de 680;>00' NE, em
linha seca, encontra-se o ponto 2, e
a seguir, ao longo do Córrego São Es-
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tevão, encontra-se o ponto 3. sendo a
distância total entre os pontos 1 e 3.
de 1.125,OOm; o alinhamento que vai

do ponto 1 ao 3, confronta com terrenos Próprios Nacionais, de uso do

Ministério do Exército, com a titularidade já regularizada; partindo do
ponto 3, com rumo magnético ô2Q30'
SW, numa distância de 1. OOO.OOn:,
confrontando com outro Próprio Nacional, também de uso do Ministério

do Exército e com a titularidade regularizada, encontra-se o ponto 4, situado na Avenida Brasil;. partindo do

ponto 4, com rumo magnético 27 Q27'
NW. numa distância de aoo.unm, eutestando na Avenida Brasil, encontra-se o ponto 1. início desta descrição e demarcação, fechando um poligno de forma irregular, com supera planta e os documentos que aeompanham a Exposição de Motivos número 189, de 21 de outubro de 1975;
do Ministério do Exército.
Art. 2Q O imóvel referido no artigo
lQ pertence à Circunscrição do Registro de Imóveis da Comarca de Ponta
Porã, MT.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação" rcvogadas asvdísposíções em contrário.
Brasília, 20 -de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL
Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO

N.O 76.710 ~ DE
DEZEMBRO DE 1975

ocupado por depósito da Fábrica Pre.,
si dente Vargas e por garagens do Estabelecimento Central de Transporte.
situado à Avenida Brasil n.ss 433 a
655, na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, ocupado nos
últimos vinte anos sem interrupção
nem oposição pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e conrronta: constitui-se em quadrilátero regular, COm 253,4000, de frente para a
Avenida Brasil; fundos para o leito de
linha férrea; pelo lado esquerdo; com
35,4000, confronta com a Rua Almirante Mariath; pela direita, confina
com terrenos do Instituto do Açúcar e
do Alcool, compreendendo uma superfície de 8. 970,36m2, de acordo com a
planta e os documentos que acompanham a Exposição de Motivos número
190, de 21 de outubro de 1915, do Mtnístéric do Exército.
Art. 2.0 O imóvel referido no artigo
1.0 pertence à circunscrição judiciária
do 3.0 Ofício do Registro Geral de
Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díposições em contrário. Brasília, 2 de dezembro d0 1975;
154° da Independência e 87'" da.
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO
2

DE

Autoriza0 registro, em nOme da União
--Federal, do imóvel que menciona,
situado no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.v 5.972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da união Federal, do imóvel
constituído por terreno e benfeitorias,

N."

76. 711

DEZEMBRO DE

~ DE

2

DE

1975

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona, situaào no Estado do Rio de Jametro,

o Presidente da República,
USando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n.v 5,972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. 1.0 FIca autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel
constituído por terreno e benfeitorias,
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denominado Forte Gragoatá, ocupado
pelo Quartel do Comando da 2.a Brigada de Infantaria, situado à Praia
de Gragoatá, número 145, na Cidade
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
ocupado pelo Ministério do Exército
nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição, que assim se descreve e confronta: o ponto 1 foi situado na Praia de Gragoatá, na
confluência da Rua Alexandre Moura
com a Avenida Litorânea projetada,
no encontro dos muros externos do
Forte, junto ao portão do mesmo.
Partindo do ponto 1, na direção geral
Oeste. em três segmentos sucessivos,
sendo o primeiro com 40,21m, o segundo com 13,48m e o terceiro com
55,79m, confrontando, inicialmente
com pequeno trecho da Praia de Gragoatá e. a seguir, com o Oceano Atlântico, encontra-se o ponto 2; do pOnto
2, na direção geral Sul e medindo-se
46,67m, confrontando com o Oceano
Atlântico, encontra-se o ponto 3; do
ponto 3, na direção geral Leste, em
três segmentos sucessivos, sendo o primeiro com 20,34m, o segundo com
6,29m, e o terceiro com 81,10m, confrontando, ainda, com o Oceano Atlântíco, encontra-se o ponto 4, situado
junto ao portão do Forte; do ponto
4, fazendo frente para a Avenida L1~
torânea projetada, medindo-se 3,71m,
encontra-se o ponto 5; do ponto 5, na
direção geral Norte, medindo-se ... ,
73,11m, em alínhamentov Iigeírarnente
irregular, que entesta na Avenida Lítorânea projetada, encontra-se o ponto 1 início desta descrição e demarcação, fechando um perímetro de
forma irregular com superfície de ....
6.0n.07m2, de acordo com a planta e
os documentos que acompanham a Exposição de Motivos n.v 191, de 21 de
outubro de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2." O imóvel reíerído no artigo
- L" pertence à· circunscrição judiciária
do 2." Ofício do Registro Geral de
Imóveis da Cidade de Niterói, RJ.
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DECRETO N." 76.712 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o registro, em nome da União
Federal, dos im6veis que menciona,
situados no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constituiç-ão
e tendo em vista o disposto no artigo
2.", item I, da Lei n.« 5.972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal dos imóveis, constituídos por terreno e benfeltortas, ocupados pela 111." Companhia
de Apoio de Material Bélico, situados
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, ocupados nos últimos vinte anos pelo Ministério do
Exército, sem interrupção nem oposição, a seguir dicriminados:
a) área com 9.265,87m2, situada à
Avenida Cidade de Lima, sem número, para onde entesta com l11,OOm;
pelo lado direito confina com a Praça Santo Cristo, em curva com 768,67m,
e com a Rua Professor Pereira Reis,
com 57,12m;· pelo lado esquerdo confina com a Rua Mendonça com
.
10B,OOm; e pelos fundos em três segmentos sucessivos a partir da Praça
Santo Cristo, sendo o primeiro com
31,78m, o segundo com 10,Olm e "o terceiro com 23,Olm, confronta com terrenos da Bhell do Brasil S. A.

b) área com 930,58m2, situada à
Avenida Cidade de Lima, a/n.", para
onde entesta com 7,23m. pelo lado direito confina com a Rua Mendonça.
com 66,08m; pelo lado esquerdo confronta com terrenos da Fábrica de
ROUpas EPSOM, com 65,50m; pelos
fundos com terrenos da Viação Cidade do Aço S. A., com 13,24m, e com
Art. 3." Este Decreto entrará em "- outro Próprio Nacional sob jurisdição
vigor na data de sua publicação, revo- do Ministério do EXérci~, G'Om 8,87m;
gadas as dlposições em contrário.
C) área com 496,82m2,'situada à Rua
Santo Cristo, s/n.", para onde, entesta
Brasília, 2 de dezembro de 1975;
com 5,50m; pelo lado direito, em ali154" da Independência e 87" da
nhamento com 96,23m, confronta com
República.
terreno da Viação Cidade do Aço S.A.,
ERNESTO GEISEL
situado à Rua Santo Cristo n." 224;
Sylvio Frota
'pelo lado esquerdo, em três segmenMário Henrique Simonsen
tos sucessivos, sendo o primeiro com
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89,65m, O segundo com 4,8Drn, e o ter-

ceiro com

5,70m, confronta, ainda,

com terreno da Viação Cidade do AÇO
S.A., situado também, à Rua Santo
Cristo, número 214; pelos fundos con-

fronta com outro Próprio Nácíonal,
sob jurisdição do Ministério do Exército, com 8,87m.

Os imóveis em questão estão caracterizados de acordo com a planta e os
documentos que acompanham a Exposição de Motivos n.» 192, de 21 de outubro de 1975. do Ministério do Exército.

Art. 2.° Os imóveis referidos no artigo L" pertencem à circunscrição judiciária do 2,° Oficio do Registro Geral de Imóveis na Cidade do Rio de
Janeiro, RJ.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlposíções em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1975;
154° da Independência
República.
ERNE~TO

87~

e

da

SylVio Frota

Art. 2. ° O imóvel referido no artigo
1.0 pertence à circunscrição judiciária
do 2.° Ofício do Registro Geral de
Imóveis na Cidade de Recife, PE.

Brasíha, 2 de dezembro de 1975;

M ârio Henrique Simonsen

da Independência
República.
154°

e

87"

da

ERNESTjJ GEISEL
DE

2

DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menciona.
enuaao no Estado de Pernambuco.

o

°

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

GEISEL

DECRETO N.o 76.713
DEZEMBRO DE 1975

segmentos, da direita para a esquerda,
de 54,25m e 49,25m; pelo lado esquerdo
confina com a Rua Projetada. em dois
segmentos sucessivos com 1l,50m e
com 126,30m; pelo lado direito con,
fron ta inicíalmen te com a Avenida
Militar, com g.úum, e a seguir, também em dois segmentos que confinam
com o ajardinado da Avenida Cais do
Apolo, sendo o primeiro GOm 67,25m e
o segundo com 75,60m; peles fundos,
com Lês segmentos sucessivos, sendo
o primeiro com 9,75m, o segundo com
39,50m e
terceiro com 71,OOm, limita
com Depósitos da Petrobrás e do Instituto do Açúcar e do Alcool fechando
um perimetro de forma irregular. rem
superfície de 12.967,87m2, de acordo
com a planta e os documentos que
acompanham a Exposição de Motivos
n." 193 de 21 de outubro de 1975, do
Ministério do Exército.

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo Bl.. item IlI, da Constatuíçâo
e tendo em vista o disposto no artigo
2.°, item I, da Lei n." 5.972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em .nome da união Federal, do imóvel
constituído por terreno e benfeitorias,
denominado Forte Brum, ocupado pela
11."- Circunscrição do Serviço Militar,
situado à Praça Luso Brasileira, a/n.",
na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, ocupado pelo Ministério do
Exército nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem oposição, que assim
se descreve e confronta: faz Jrente
para a Praça Luso Brasileira com dois

SyliJio 'Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO NQ 76.714 - m.: 2
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da União
Federal, do imóvel que menc·ona,
situado no Estado de Per.'IG;mbuc<).

o Presidente da República,
usando da atribuição que ltle confere
o artigo 81, item 111, da Ccnstdtuíção
e tendo em vista o disposto no artigo 29, item L da Lei número 5.972,
de 11 de dezembro de 1973
DECRETA

Art. 1<;> Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e banfeítortas, ocupado pelo Mínlsterro
do
Exército nos últimos vinte anos sem
interrupção nem oposição, situado
à Avenida José Ruímo, sem número,
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.em Tijipió, na Cidade de Re.::ife, Es·
tado de Pernambuco, que assim se
descreve e confronta: o ponto 1 fica
situado na confluência de duas cer-cas de arame que separam o Próprio
Nacional dos terrenos de Artur M0ntenegro, próximo à confluência, dos
Riachos "Queira Deus" e '·SucuPira'·.
Partindo do ponto 1, com azimute
magnético 267933', medindo-se
.
124,00m, e confrontando com terrenos
-de Artur Montenegro, encontra-se o
ponto 2; do ponto 2, com azimute
magnético 209º44', medindo-se
.
·565,OOm, e confrontando com terrenos
de Antão Nunes Viana, Leonora da
Cunha, José Bobiano da penha, ManO·21 Luiz de Santana e .rosé Sebastião da Silva, encontra-se o ponto 3;
do ponto 3, com azimute magnético
-288950', medindo-se 128,34m, e confrontando com terrenos de JDSÉ' Sebastião da Silva, encontra -se o ponto
4; do ponto 4, com azimute magnético 228917', medindo-se 55,00m, ao Ion.go da Rua Alegria, encontra-se
o
ponto 5; do ponto 5, com azimute
'magnético 274910', medindo-se
.
'77,41m, confrontando com terrenos da
viúva Ma-ta das Neves Silva. encontra-se aponto 6; do ponto 6, com o
-aaímute magnético 196<;'29', medindo-Se 415.50m. confrontando 'XIm o Ce-mitério Municipal do Pacheco, e terrenos de Adolfo Pereira Carneiro, -en'contra-se o ponto 7; do ponto 7, com
azimute magnético 205°37', medtndo-se 74,54m, encontra-se o ponto 8;
'do ponto 8, com azimute magnético
13W'00'. medindo-se 428,&5m, -noon'tra-Se o ponto 9; do ponto 9,cc-m aztmute magnético 140901', medindo-se
4(l450m. encontra-se o ponto 10: os
.alinhamentos compreendidos entre os
pontos 7 e 10 confrontam com berre'nos de Adolfo Pereira Carneiro do
'ponto 10, com azimute magnético ..
q,4928', medindo-se 638,21m. encontrase o ponto 11; do ponto 11, com azimute magnético 359908', medindo-se
·2fi1.97m, encontra-se o ponto 12; do
r/~ 12. com azimute magnético ...
'62°29, medindo-se 817.48m, encontra'se " ponto 13; os alinhamentos compreendidos entre os pontos 10 e 13 confrontam Com terrenos de Lourival
Uchôa; do ponto 13, com azimute
magnético 321905, medindo-se
271.48m, pela margem direita do Rio
"I'ijípió, encontra-se o ponto 14; do
ponto 14, com azimute magnético ...
.42924', medindo-se 240,00m, e confrontando com a Sede do '±." Distrito
.Escolar do Estado, encontra-se o pcn-
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to 15, situada junto ao muro que entesta para a Avenida José Ruttno: do
ponto 15, com azimute masnético
313928', medindo-se 279,70m,' ao longo
do muro que entesta na Avenida José
Rufíno, encontra-se o ponto 16, situado no limite da divisa do Próprio
Nacional com terrenos de Arnaldo
Maciel; do ponto 16, com azimute
magnético inicial de 215908', medindo
44,OOm, em curva, confrontando com
terrenos de Arnaldo Maeíel, encontrase o ponto 17; do ponto 17, com azimute magnético inicial de 312958', e a
seguir, na direção geral NW, em linha quebrada, ao longo da divisa posterior de lotes que fazem "frente para
a Avenida José Rufino, com quatro
segmentos, sendo o primeiro com ..
87,OOm, o segundo com 30,DOm, o terceiro com 110,DOm e o quarto com ..
48,OOm, confrontando com terrenos de
Arnaldo Maciel, Audifax awes Lima,
José Natalmane Lira, Otacílio de Melo,
Senhor Montenegro, Argemíro
José
Santana, Maria Leonllda Almeida, Sebastião Cintra, Agenor Avíla, Clóvis
Vilas Boas, encontra-se o ponto 17-A;
do ponto 17-A, infletindo em direção
à Avenida José Rufino, merünrío-se
26,OOm, encontra-se o ponto 18, situado junto ao muro que entesta na
dita Avenida; do ponto 18 com azimute magnético 277909', medindo-se
67,OOm, ao longo do muro que entesta
com a Avenida José Rufino, encontra-se o ponto 19; do ponto 19, com
azimute magnético 227°10', medindose
86,OOm e confrontando
com
terrenos de Francisco Albano Garrido
e Sebastião Nunes Viana, encontrase o ponto 20; do ponto 20, com azimute magnético 275908,
medindo-se
64,OOm, ao longo da divisa posterior
de lotes que fazem frents, pata a Avenida José Rufino, respectivamente ~ie
Sebastião Nunes Viana, Manoel Gcmes, Dúspole Amceto varejão e J08.0
Ricardo Luiz, encontra-se o ponto '.
20-A; do ponto 20-A, em unha quebrada em direção a Avenida José Rufino, com dois segmentos, sendo o
prímeíro com 12,OOm, e :> "'P.R;lU.!E!.0
com 37,ODm ao longo de terreno de
João Ricardo Luiz encontra-se o
ponto 21, situado junto ao muro
da aludida avenida; do ponto 21,
com azimute magnético 277039, medindo-se 30.00m, ao longo do DlUro que eerteata na Avenida José
Icur'no. encontra-se o ponto 22;
do ponto 22, com azimute mag•
nétíco 189920', medindo-se 45,OOm, ao
longo da divisa: do terreno de cons-
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tâncio Maranhão, encontra-se o ponto 23; do ponto 23, com azimute magnético inicial de 291 57', e a seguir
na direção geral W, ao longo da divisa posterior de lotes que fazem
0

frente para a Avenida José Ruríno,

em linha quebrada com três segmen-

tos, sendo o primeiro com 70,OOm, o
segundo com 75,OOm, o terceiro com
182,OOm e confrontando com terrenos
d.". Constância Maranhão. Eutímto
Xavier Paes, Aristela Xavier, Alfredo
Ocrdeíro da Silva, Edson Ohveíra,
Amaro José de Santana, Antônio
Francisco do Carmo, Heros Hero Leides, Olegário Fonseca, Elias Bezerra
José Cavalcanti Lopes, Heliotero Nogueira da Silva e Leonilda Cabral Varejão, encontra-Se o ponto 24; do ponto 24, com azimute magnõrtco
174Q30', medindo-se 94,OOm -ontrontando com terrenos de Artur I.. 'fontenegro, encontra-se o ponto 1, ínlcío
desta descrição e demarcação fechando um perímetro de forma írreguls r. com a superfície de ..
1. 727. 049,21m2, de acordo com a planta e os documentos que acompanham
a Exposição de Motivos u.s 194-. de
21 de outubro de 1975, do Ministério
do Exército .
Art. 29 O imóvel referido no artigo 19 pertence à circunscrição judiciária do 19 Ofício do Registro C..e. ra!
de Imóveis na Cidade de Recife, PE.
Art. 3Q Este decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 2 de dezembro de 1971;:
1549. da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO Nu 76.715 -- DE 2 DE
DEZEMBRO DE 197ó

Concede à "Línen
Aé'>'ea deZ Cobre
S. A.
LADECO", autoríeactio
para funcionar no B, C/.si I.

o Pres-dente da República,
usando das atríbtnções qUE. lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição. e tendo em 'lI:;~a o Decreto
n- 35.514 de 18 lle maio de 1954,
DECRETA.

Art. 1° É concedida à "Línea Aérea
deI Cobre S.A. - LADECO" socíeda-

de anônima, com sade e111 Eanttago do
Chile, autorização para funcionar no
Brasil, com os Estatutos Scciaís que
apresentou e com .J capital destinado,
às suas operações no Brasa, estimado
em crs 10.000.00 (dez mil cnc.ciroer,
obrigada a mesma sociedade a cumprir Integralmente as J.el'3 c rcgulamentos em vigor, ou que venham a vigorar
sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2° A este Decreto,
em sua.
publicação acompanham os Estatutos
Sociais e demais atos mencionados no
artigo 2° do Decreto n" 35.514, de 18
de maio de 1954.
Art. 3° Fica entendido que 1.1 cxercicio efetivo de qualquer atividade da
"Linea Aérea del Cobre S. A.
LADECQ" no Br asíl. rctacionada com.
IJS serviços de transpo-re aéreo, ficara
sujeito à legíslaeào hra<,ll~-i,L"\ que lhefor aplicável.
Art. 4.° Ficam ainda estabelectdaa
as seguintes cláusulas'
I -~A Línea Aérea üel Cobre S.A.
- LADECO" é ob.:iga·ia:-t manter,
permanentemente. um Representante
gera. no Brasli, com plea-is e iumttados poderes para tratar e, defint'dvamente. resolver as questões que se
suscitarem. quer com o Governo, quer
c' :11 particulares. podeo h ser dcmandado e receber cüacão inicial oclascctedade .
r. - Todos os atos qJ'~ a aocícdace
praticar no Brasil tlcaríc sujl)';t,·)S unir'auu-nte às leis e -ecurune reos S à
jurisdição dos tribunais judíciáríos ou.
adm'rrístrativos brasileiros, sem que,
em tempo algum, POSS'l. o refertd a so .

ciecade invocar uual.mcr excecãc cuímuntdades fundadas e.a s sus "tstat utos cujas disposições nã., poderão servir ele base a qualquer rcclamacão.
In - A sociedade ua . poderá ] oah
zar no Brasil quaisquer dos seus cbjetívos. ainda mesmo constantes dos eeusEstatutos, quando e"3p.s cbjetdvos selam privativos de empresas nacionaise vedados às estrangeiras, sendo que
só poderá exercer os que dependam
da prévia permtsaão
governamental
depois de obtê-la::: sob 1'.5 ccndíçôes
m uue for coneedida..
IV - A sociedade eS~J obrtgada a
promover a publicação, em órgão ü!'icial do País. de todos os atos de divulgação obrigatória TIu Brasil e qualquer
alteração que venha a f~ zer nos res-.
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pectivos Estatutos fica dependente de
autorização do Governo brasileiro,
para efeúto de funcionamento no Brasil.
V - Ser-lhe-á cassado a autorização para funcíonamencc no Brasil se
Infríngtr as cláusulas antetíores cu
se, a juízo do GOVJrn) br asileíro, a
sociedade: exercer atividade contrária
ao interesse púbdcc, inclusive pela
prática de infrações das te.ritas de
transportes aprovadas ou autortzadas
pela autoridade brasnetra competente.
VI - A presente auto. ização é dada
sem prejuízo de achar -s~ a so t- tedade
sujeita às dísposíçôcs legais vigentes,
especialmente as referentes às sociedades comerciais.

DECRETO N° 76.716 -

VII - A Infração de quaisquer das
cláusulas, para a qual nso exista cominação especial, será punida com a
multa de Cr$ t.OGO.O(l('m) mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 tdca mil cruzeiros) sendo que, em cas.. de reíncidêncía poderá ser cassada a autcrizacão
concedida.
Art. 50 O presente D.>:(: etc entrará
em vigor na da-a de sua publicação,
revogadas as dísnosícoes em conl.rarfo .
Brasília. 2 de dezembro de 1975;
154 ~ da Independênrna e 8'7." da
República.
ERNESTO GElSBL
J. Araripe M a(,eão

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para as cateçorías Funcionais dos Grupos: Policiá Federal, Artesanato, Serviços AUXJiliares, Outras
Atividades ae Nível Superior, Outras Atividades ide Nível Médio, Serviços
Jurídicos e Serviços de Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente
do Departamento de Policia Federal.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constdtuíção,
e tendo em vista o disposto nos artigos 80 e 90 da Lei número 5.645, de 10 de
deaen-bru de 1970, e o que consta. do Processo DASP número 1(}.309, de 1975,
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Inspetor de Polícia Federal, Perito Criminal, Técníco
de Censura, Escrfvão de Polícia Pcderál, Agente de Polícia Federal e Papüoscopista Policial do Grupo - Polícia Federal, Código: PF-500; Artífice de Estrutura
de Obras e Metalurgia, Artífice de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria e Artífice de Artes Gráficas, do
Grupo Artesanato, Código: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do
Grupo --- Serviços Auxiliares, Código: SA-800; Médico, Farmacêutico, Odontôlogo, Técnico de Administração, Contador, Estatístico, Técnico em Assuntos Educacionais, Técnico em Comunicação Social e Bibliotecário, do Grupo - Outras
Atividades de Nível Superior, Código: NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico
em Radiologia, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,
Agente de Serviços de L.l1genharia. Desenhista. 'I'ecnologísta, Agente de Telecomunicações e Eletrtcldade, Agente de Comunicação Social, Agente de Cínetotografia e Mícrofflmagem, Tradutor, Agente de Transporte Marítimo e Fluvial, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo
Outras Atividades de Nível Médio, Código NM-I000; Assistente Jurídico, do Grupo
- Serviços .Iurídícos, Código: SJ-1100; Motorista Oficial e Agente de Portaria,
do Grupo - Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código: TP-1200, do
Quadro Permanente do Departamento de Polícia Federal, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam as Decretos de estruturação
dos refertdos Grupos, com as alterações posteriores, conforme relação nominal
constante do Anexo II, deste Decreto.
Art. 20 Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam Incluídos
no QU3ldiro Suplementar do Departamento de Polícia Federal, na forma do díspeste no parágrafo único do artigo 14, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
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Art. 3° Ficam extintos e suprtmídos do Quadro de Pessoal e da Tabela de
Gratificação de Gabinete do Departamento de Polícia Federal, os cargos, empregos e encargos de gabinete relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art. 4° O órgão de pessoal apoatdlará 05 títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5° A: partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automatíea..
mente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de Classificação'
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das Gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço' extraordinário
a este vinculado; das diárias instituídas pela Lei número 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções; da gratificação de função policial, instituida
pela Lei número 4.878, de 3 de dezembro de 1965, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos Iuncíonáríca va
qualquer titulo e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o salário-família, a
gratificação adicional POT tempo de serviço, bem assim, quando couber, o auxíüc
para moradia e a gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais.
§ 1° Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 1° de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições de que - trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário desde aquela data até a publicação deste Decreto.
§ 2° A partir da data da publicação deste Decreto. os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposição ou transformação só poderão perceber as gratificações
e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341, de 22 de
agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação
pertinentes.
Art. 6° Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderfam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
do Departamento de Policia Federal, na forma do Anexo V, deste Decreto.
Art. 7° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigoram a partir de 1° de
novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios
do Departamento de Polícia Federal.
Art. 8° Este Decret-o entrará em vigor na data de Sua publicação, rcvcgadas as disposições em contrárto.
Brasília, 2 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
João Paulo dos Reis venoso
O~

anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de

5-12-75 (SUplemento).

DECRETO N° 76.717 -- DE 2 DE DEZEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a transformação e transposição de empregos para Categorias Funcwnais dos 'Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de
Nivel Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e SMviços de Transporte Oficial e Portaria, da Tabela Permanente da tnuoersid<ule Federal de Santa Maria, e dá outras providências.

O presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítulçâo,
e tendo em vista o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei número 5.645, de 10 de
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dezembro de 1970 e no artigo 3° da Lei número 6.185, de 11 de dezembro de 1974,

e o que consta do Processo número' DASP /9.410, de 1975,
DECRETA:

Art. 1° São transpostos e transformados, na forma do Anexo r, pa:ra as
Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice
de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas do Grupo Artesanato, Código: LT-ART-'700;
Agente Administrativo e Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares, código:
LT-SA-800; 'Médico, Enfermeiro, Psicólogo, Farmacêutico, Médico vetermárto,
Engenheiro, Economista, Técnico de Administração, Contador, Assistente Social,
Técnico em Assuntos Educacionais e Técnico em Comunicação Social do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior, Código: LT-NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Serviços Complementares,' Técnico de
Laboratório. Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Atividades
Agropecuárias, Auxiliar de Meteorologia, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista. Técnico em Cartografia, Tecnologista, Auxiliar em Assuntos Educacronaís, Auxiliar em Assuntos Culturais, Agente de Telecomunicações e Eletricidade,
Agente de COmunicação Social, Agente de Cinefotografia e Microfilmagem, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo
outras Atividades de Nível Médio, Código: LT-NM-lOOO; Procurador Autárquico
do! Grupo Serviços .rurtdícos, Código: LT-SJ-llOO e Motorista Oficial e Agente
de Portaria do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código:
LT-TP-1200, da Tabela Permanente da Universidade Federal de Santa Maria,
os empregos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que trata
o Decreto número 75.239, de 16 de janeiro de 1975, conforme relação nominal
constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2° Os empregos relacionados no Anexo III deste Decreto· ficam incluídos na Tabela Suplementar da Universidade Federal de Santa Maria, devendo
ser suprimidos quando vagarem.
Art. 3° Ficam extintos e suprlmídos os empregos relacionados no Anexo
IV deste Decreto, pertencente à Universidade Federal de Santa Maria.

Art. 4° Ficam alterados, na forma dos Anexos I-A e lI-A do presente
Decreto, os Anexos I e II do Decreto número 75.692 de 6 de maio de 1975, na
parte referente à Categoria Funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Código NM-1006, do Grupo: Outras Atividades de Nível Médio. do Quadro
Permanente da Universidade Federal de Santa Maria.
Art. 5° O órgão de pessoal apostilará os títulos dos funciolnários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem, bem- corno
lavrará na Carteira de Trabalho e na Ficha Registro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo H, as anotações que se fizerem necessárias em
decorrência da aplicação deste Decreto.
Art. 6° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nos .faíxas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 1° de
novembro de 1974. correndo a despesa à conta dos recursos orçamentários próprios
da Universidade Federal de Santa Maria.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.

ERNESTO GEISEL
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D.O. de
5-12-75 (Suplemento).
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DECRETO Na 76.718 -

DE

2

DE DEZElVillRO DE

1975

Dispõe sobre a criação àe funções e transformação de caroos em comissão e
tunçóee gratificadas, para composição da Categoria Direção Intermediária,
>do Quadro Permanente da Universidade Federal de Juiz de Fora, e dá outras
providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 197ú; no. artigo 10 da Lei número tL006, de 19 de dezembro de 1973; e o que
consta do Processo DASP número 10.337. de 1975,
DECRETA.

10 São criadas, inclusive mediante transformação de cargos em comissão e funções gratificadas, na forma dd Anexo I deste Decreto, funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, Código: DAI-lll, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente da Universidade
Federal de Juiz de Fora, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 2" As funções gratificadas relacionadas no Anexo TIl ficam suprimidas
para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.
Art. 3" As transformações de que trata o artigo 1" deste Decreto somente
se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da "Situação Nova" do Anexo 1.
Art. 4" A universidade Federal de Juiz de Fora deverá adotar providências
no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante
do Anexd I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 5" As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Art. 6" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasítía, 2 de dezembro de 1975; 154" da Independência e 87" da República.
Art.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de

5-12-75 (Suplemento).

DECRETO NQ 76.719 -

De 3

DJo~

DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a Estrutura Básica do
Ministério da Previdênc2a e 4.ssisténcia Sociat e dá outras proviaências.

O Vice-Presidente da Renúbhca no
exercício do cargo de Presidente da
República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 O M'nístérlo da Previdência
e Assistência Social (MPAS) criado

pela Lei n» 6.036, de 1 de maio de
1974 é o órgão responsável, perante o
Presidente da República, pela proposição da política de previdência e assistência médica, farmacêutica e social, bem como pela supervisão dos
órgãos que lhe são subordina.tos ou
vinculados, de acordo com o disposto
no art. 20 do Decreto-Ieí no 200, de
25 de fevereiro de 1967.
Art. 29 lt a seguinte a estrutura
básica do Ministério:
C -- órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Ministro de Estado;
1 Gabinete do Ministro (GM);
2 .- Consultoria Juridica (CJJ;
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3 Divisão de Segurança e Informações (001);
4 Coordenadoria de Comunicação Social (CCS).
II - órgãos Centrais de Planejamento, Coordenação e Controle FInanceiro:
1 - Secretaria Geral (SQ);
2 - Inspetoria' Geral de Finanças
(IGF).

III - órgãos Centrais de Dir...:ção
Superior:
1 - Secretaria de Prevldôncia Social (SPiE);
2 - Secretaria de Assistência Social (SAS);
3 - Secretaria de Serviços Médicos
(SSM);

4 - Departamento de Pessoal ....
(DP);
5 - Departamento de Administração (DA).

IV - órgão Autônomo:
Central de Medicamentos (CEME)
órgão Colegiado:
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)
V -

Art. 39 As Entidades vinculadas ao
Ministério de Prevldêncla e Assistencia Social são 'as seguintes:
I - Autarquias:
a) Instituto Nacional de Previdência Social UNPS);
b) Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do tósta.lo .; .•
(IPASE);
c) serviço de Assistência e seguro
Social dos Economiários (SASSE);
d) Fundo de Asslstência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).

Empresa Pública:
Empresa de Processamento de
Dados da Previdência Social
.
II a)

(DATAPREVJ.
IH ---' Fundações:
a) Fundação Nacional dó Hem-Estar do Menor (FUNABE:M) j
b) Fundação Abrigo -cnsto Redentor (FACR);
C) Fundação Legião
Braaüeira de
Assistência (LBA).

Art. 49 Ao Gabinete do Ministro
(GM) compete prestar assisrêncía ao
Ministro de Estado em sua representação política e social e encarregar-se
do preparo de seu expediente pessoal.
Art. 59 A Consultoria .rurrcn-e (CJ)
compete assessorar o Min'stro de Estado em assuntos jurídicos.
Art. 69 A Divisão de Segurança e
Informações (DSI) compete assessorar o Ministro de Estado em assuntos
pertinentes à Segurança vac'onal e
às Informações setoriais sob 1. supervisão do Serviço Nacional de Informações (SNI).
Art. 79 A Coordenadoria d~ Comunicação Social (CeS) compete planejar, coordenar e executar a política de
comunicação social do Mínistérro .
Art. 8. 0 A Secretaria Gers.l. órgão
setorial dos Sistemas de Planejamento Federal e de Programação Financeira, compete desenvolver as atividades de planejamento. orçamento e modernização administratva. programação financeira e estatística, bem corno
supervlslonar, coordenar e controlar
todas as atividades na área de competência do Ministério.
Art. 99 A Inspetoria Geral de Finanças (IGF) compete, como ÜrEf30
Setorial dos Sistemas de Adrntnisn-ação Financeira, Contabíhdade e .14.Uditoria, exercer e supervisionar ntlv».
dades de acompanhamento de gestão
flnancezra e patrimonial, no âmbíto
do Ministério.
Art. 10. A Secretara de Previdência Social (SPS) compete supervrsionar, no âmbito do Ministério, a execução da política relativa '1 .nscrtçáo
de segurados, empregadores e oenenclárlos, arrecadação de contràbuçôes,
mfraçôes e a todas as formas de seguro social de que resulte concessão
de prestação em dinheiro.
Art. 11. A Secretaria de Serviços
Médicos (S8M) compete supervisionar, no âmbito do Ministério, a execução da política relativa a preateçâo
dos serviços médicos, odontoiogteos,
farmac--ut.icos, de enfermagem. compreendendo
medidas
preventivas,
curativas e de reablütação,
Art. 12. A Secretaria de Assistência Social (SAS) compete SUp<::tV1Sl0nar a execução da política relativa à.
prestação de auxílios a pessoas carentes de recursos materiais, educacíonars ou culturais e outras merndns de
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proteção social para cuja concessão
não se haja exigido contraprestação
uír eta dos assistidos. bem como aos
assuntos de subvenções, auxílios e
isenções a entidades que atendam a
essa clientela.
Art. 13. Ao Departamento de Pes-

soal (DF) compete, como órgão setorlal do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal, executar e supervisionar atividades relativas
à
classificação de cargos, recrutamento
e seleção, cadastro e lotação, aPE"rfelçoamento, legislação e assistência
ao servidor, no âmbito do Ministério.
Art. 14. Ao Departamento de Ad-

ministração (DA) compete, como orgão Setorial do Sistema de Serviços
Gerais, executar e supervisionar atividades relativas a material, comunicações, patrimônio, transporte e zeladoria no âmbito do Ministério.
Art. 15. A Central de Medicamentos (CEME) compete promover e organizar o fornecimento, por preços
acessíveis ou a titulo gratuito, de medicamentos a quantos não pude-rem
adquiri-los a preços comuns de mercado.
Art. 16. Ao Conselho de Recursos
da Previdência Social (CRPS) compete funcionar como órgão supremo
de recursos das decisões administrativas da Previdência Social, no que se
refere a interesses dos beneficiários,
empregadores domésticos e empresas
Inclusive as decorrentes de suas responsabilidades relativas à Quota de
Previdência e ao Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço, bem como supervisionar as Juntas de Recursos da
Previdência Social no tocante às atividades de natureza judicante.
Art. 17. Os órgãos integrantes da
Estrutura Básica do Mlmstérro são
dirigidos: o Gabinete do Ministro, pelo
Chefe de Gabinete; a Consultoria Juridica, pelo Consultor Jurídico. a Divisão de Segurança e Informações,
por um Diretor; a Coordenadoria
de Comunicação Social, por um
Coordenador; a secretaria Geral, pelo
Secretário-Geral; a Inspetoria Geral
de Finanças pelo Inspetor -Geral de
Finanças; as Secretarias de Previdência Social, de Assistência Social e de
Serviços Médicos, por Secretários; os
Departamentos, por Diretores-Gerais;
o Conselho de Recursos da Prevídên ~
cía Social e a Central de Medicamentos, por Presidentes.

Art. 18. A organização, eompetência e funcionamento das unidades referidas no artigo 29 serão estabelecidas em Regimento Interno, aprovado
pelo Ministro de Estado, da acordo
com a legislação em vigor.
Parágrafo único. Até que sejam baixados os atos de que trata este artigo, permanecerão em vigor as dísposições referentes ao funcionamento das demais unidades transferidas
do ex-MTPS qUe ficarão subordinadas
conforme sua linha de atividades es··
pecíficas aos órgãos correspondentes
da Estrutura básica definida neste

ato.

Art. 19. Os cargos em comissão e
as funções gratificadas tansferídos do
Quadro do ex-MTPS ficam vinculados, conforme sua linha de atividades especificas, aos órgãos correspondentes, definidos neste ato, até
que sejam classificados e transformados na sistemática da Lei nv 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.

Art. 20. Os Conselhos Piscais 0.0
INPS e do IPASE,bem como as Juntas de Recursos da Previdência, Social, são unidades de controle interno, da estrutura dos referidos órgãos
vinculados, sob a supervisão da Inspetoria Geral de Finanças do Ministério e do CRPS, respectivamente.
Art. 21. As dísponíbilidades do Fundo de Liquidez da Previdência Social
serão destinadas, exclusivamente, ao
INPS, para atender ao custeio das
despesas de pessoal e de administração geral, bem como aos reajustamentos gerais de beneffcíos ,
Art. 22. Não haverá instância de
recursos na órbita ministerial de decisões relativas a direitos e vantagens
de servidores das entidades vinculadas, devendo ser instituída mais de
uma instância de recursos dentro da
própria organização.
Art , 23. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n,e 74.254, de 4 de
julho de 1974 e demais disposições em
contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ADALBERTO P. SANTOS

João Paulo dos Reis Velloso

L. G. do Nascimento

e
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tuíção, e na conformidade do artigo
49 da Lei nv 4.593, de 29 de dezembro
de 1964,

Retifica o Decreto n.o 74.035, de 10
de maio de 1974, 'lue autoriza a
cessão, sob a forma de utilização
gratuita, do terreno que menciona,
eítuaao em Vitória (ES).

o Vice-presidente da República no
exercício do cargo de Presidente da
República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição e tendo em vista o disposto
no artigo 1.0 do Decreto-lei n." 178,
de 16 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art.
F
Fica re&iiL·"'lc:,'l. nnra
414,00 m2 (quatrocentos e quatorze
metros quadrados) a área a que ~e
refere o artigo 1.0 do Decrete numero 74.035, de 10 de maio de 1974,
cedida, sob a forma -te utilização
gratuita, à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo.
Art. 2.°0 prazo previsto no artigo
3.° do mesmo Decreto será contado
a partir da data da assinatura do
contrato de rerattücação da cessão;
a ser lavrado em livro próprio do
serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
AnALBERTO P, SANTOS

José Carlos Soares Freire

DECRETO NQ 76.721 DEZEMBRO DE

DE 3 DE

1975

Declara de utiltdade pública 8 interesse social área de terra abranrtida
pelo Projeto de Irrigação "Cachoeira 11", no Mun~cf:lJio 'te Serra Talhada, Estado de Pernambuco.

o vtce-r'rcs'õcnte da República. no
exercício do cargo de Presidente da
República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item nI. LIa Constl...

DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas - D. N. O. C. S., uma área
de terra com 75,5520 ha. (setenta e
cinco hectares e cinco mil, quinhentos e vinte eentdares) , situada 110
Município de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, abrangida pelo
Projeto de Irrigação "Cachoeira 11",
assim descrita nas plantas constantes do Processo nv 13 253-MI·-75, devidamente rubricadas .pelo Secretário Geral do Ministério do Interior:
----' o polígono tem o seu tnrctc no
M-O, no limite com a área Já desapropriada pelo D. N. O. C. S.
para a implantação da primeira etapa do referido projeto. Deste ponto, com o aaímuth de 29 27', 'Parte
para o M-1, na distância de
.
122,50 m.
Deste ponto, 'parte para
o M-2. com o ângulo interno de
1809 07', na distância de 89.00 m até
encontrar o M-2.
Deste ponto, toma-se o ângulo interno de R19 17',
na distância de 232,50 m até encontrar o M-3.
Deste ponto, toma-se
o ângulo interno de 1929 38'. na. distância de 213,00 m até encontrar o
M-4. Deste ponto. torna-se o ângulo
interno de 1899 00', na distância de
75.00 m até encontrar ) M-7 omitindo-se os marcos M-5 e lVI-5, por
se tratarem de pontos internos ar> ooligono, locados apenas para determinar os detalhes de uma capela.
existente na área. Deste ponto. toma-se o ângulo int·"'''no de 1809 00'
na distância de 431,00 m até encontrar o M-8=7. Deste n"ntn toma-se
o ângulo interno de 1809 00'. na distância de 178,00 m até encontrar o
M-9. Deste ponto. toma-se o '\ngulc interno de 1809 00'. na dtstância de 87,00 m até encontrar o M-10.
Deste ponto, toma-se o ângulo interno de 180° 00'. na dlstáncia de
142,50 m até encontrar o M -11. Deste ponto, toma-se o ângulo interno
de 1809 00', na distância de
.
75,00 m até encontrar o M-12. Deste ponto, toma-se o ângulo interno
de 18011 00', na distância de .. , ....
144,00 m até encontrar o M-13. Deste ponto, toma-se o ângulo interno
de 1879 22', na distância de
.
104,00 m até encontrar o ,&[-14. Des-
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interno

de 131 52' na distância de .........•
242,50 m até encontrar o M-15. Des0

te ponto, toma-se o ângulo

interno

de 1959 08', na distância de
.
122,00 m até encontrar o M~16. Des-

te ponto; toma-se o ângulo

interno

de 889 00', na distância de
19,50 m até encontrar o ponto

'.
5.

Deste ponto, torna-se o ângtn.• interno
de 1139 06', na distância no

~7.nn

-té

encontrar o ponto 4. Deste ponto,
toma-se o ângulo interno de 1969 55',
na distância de 56,00 m até encontrar o ponto 3. Deste ponto, toma:'
se o ângulo interno de 2309 00', na
distância de 129,50 m até encontrar
o ponto 1. Deste ponto, toma-se o

guíntes propríetárlos: Lote 1 - Ollmpio' Menezes - 12,864 ha.; Lote 2 José João de Carvalho - 8,640 na;
Lotes 3 e

3~A

~

Actenno 'I'argmo ce

Souza - 4,512 na e 6,432 ha, respectivamente; Lote 4 '- Díonízao Targíno de Souza - 6,720 ha: Lotes 5
e 5-A - José Barros da Silva - ,.
4,704 ha e 1,536 ha, respectivamente;
Lote 6 - .toao Saoino Q<> 1;:)0113:.". 4,416' ha; Lote 7 - Pedro Targino
de Souza - 3,264 ha; Lote 8 - Antomo .rargínc Soormbo

~

307?, na;

Lote 9 ~ João Mariano da Silva 3,168 ha;
LoteIO ---: Antonio Bilé
da Silva - 1.8;;:4 r-e: Lote 11 -Joaquím Francisco Neto -9,600 ha.; Lote '12 - Cícero Rodrigues - ... , ..

ângulo interno de 1259 32', na distân-

4,800 M,

cia de 182,00 m até encontrar o ...•
M-18. Deste ponto, toma-se o ângulo interno de 1809 00'. na distância de 262,00 m até encontrar o M-19.
Deste ponto, toma-se o ângulo inter-

Art. 3Q O Departamento Nacional
de Obras COntra as Secas fica autorizadoa promover e execdtav.vccm 18cursos que lhe' sejam destinados para
realização do Programa de Lufgaçao
do Nordeste. a-desapropríàção de que
trata este Decreto.
Art. 49 O .expropriante no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto poderá
proceder. se 'alegar u gencía. de ocnrormídade com o artigo 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações da Lei n9 ..
2,786, de 21 de maio de 1956.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições' em contrário.

nn -tc 17° 18' n-c d'srânct rio ..
"
96,00 m até encontrar o M-20. Deste

ponto, toma-se o ângulo interna de
170Q 07', na distância de 141,50 m até
encontrar o M-2l. Deste ponto. toma-s" o ângu o i'Ylt<>rn() ri" 1 " ' 0 00'.
na distância de 42.00 m até encontrar
o ponto 2=4, Deste ponto, toma-se
o ângulo interno de 264Q 30', na distância de 3250 m até encontrar o ponto 1.
Deste ponto, toma-se o ângulo interno de 90Q 00', na distância
de 91,00 m até encontrar o ponto
2=3.
Deste ponto, tema-se G' ângulo interno de 201Q 22', na dístância de 169 no m

i- J~

-nc

",.,t

,.' "

n,'71-

to 1=4, Deste ponto. torna-se o ângulo interno de 182934', na distância
de 230.00 m até encontrar o ponto
10.
Deste ponto. toma-se I') ângulo
interno de 1629 42', na distância de .•
85,00 m até encontrar o M·-M. Deste
ponto. toma-se o ângulo interno de
1809 00', na distância de 245,;,0 m até
encontrar o M-25. Deste ponto toma-se o ângulo interno de 18(1'l' DO'
na distância de 279,00 m. atéencon~
trar o M-26, Deste ponto, toma-se
o ângulo interno de 1539 ·32' na dlstâncía d- 1?200

m

are -ncont

:;>1'

o

M-27.
Deste ponto, toma-se o ângulo interno de 969 58', na dístàn-

c i -. rie 17?- no m <1+(. pnc.-,.,t~"'r O ...•.
M-28.
Deste ponto, toma-se o -ângulo interno de 1809 24', na distância

de ~6~.~0 m até en.c-;ntrar o M-O, pcnto Inícíal de partida, estando assim
fechado o polígono.
Art. 29 A área de terras, descrita
;nO'."artigo':anterior ó. pertence . aos' se'::-

Brasília, '3 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
!república,
ADALBERTO P ..· SANtos

M aurício Rangel· Reis

DECRETO N' 76,722 DE~BRO

DE

3

DE

DE.1975

Declara de utilidade pública e íníeresse sociaL·'vr.t.ra fino d.-j. d"'sn~"'o
nríoçõo pelo Departamento Nacional
de . Obras Contra as Secas ....•..•
(D .. N. O. C. S.), área de terra
abrangicla pelo Projeto de Irrigação
Estreito" - Setor lII", nos numtcipice. de Urandí e Sebastião Laranjeiras.., Estado" da Bahia.

O Vice-Presidente. da República no
exercício do cargo de' Presidente da

Repúbli~

. ,

'

ATOS DO PODER EXECUTIVO

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr. da Constituição, e na conformidade do arttco
·49 da Lei nc 4.593, de 29 de dezemb~o
de 1964,
DECRETA:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins de
Departamento
desapropriação pelo
Nacional de Obras Gomm as Secas
(D. N. O. C. S.), uma área de terra
com 5.510 ha, (cinco mil, quinhentos
e dez. hectares), aproximadamente,
abrangida pelo Projeto de Irrigação
"Estreito - Setor In", nos munictpíos
de Urandi e Sebastião Laranjeiras, Es..
tado da Bahia, assim descrita
nas
plantas constantes do Processo número 12 444-MI-75, devidamente rubricadas pelo Secretário Geral do Ministério do Jnteríor; no marco O, situado na margem direita ria Lagôa
Grande, no município de Urandí, tem
a poligonal seu ponto .tmcíaj.
com
149 .45' 17" de latitude e 429 51' 00"
de longitude. Partindo deste ponto
com o rumo de 149 45' NO, a 520 metros, encontra-se o marco nv 1, que
tem por coordenadas 149 1:5' 00" de
latitude e 429 51' DO" de longitude;
daí mede-se 9.100 metros com o rum~

r:9 5J~, 3~~,;;r~é ~~ifu~areco4~·"5~' c~;
de longitude, a 1.800 metros distante
deste, no rumo de 379 30' SO localiza-se o marco nc 3, com 149 42' 13"
de latitude e 42° 55' 18" de longitude
segue-se com o rumo de 10g 30' SO,
a 700 metros para o· marco número
4, com 149 42' 34" de latitude e '....
42° 55' .26" de longitude; contínuando como rumo de 819 30' SO, mede- se
1. 350 metros até o marco n» 5, que
possui 149 42' 31" de latitude e ....
429 ·56' 11" de longitude. Deste, com
o rumo de 19930' SE, mede-se 1. 500
metros para o marco nc 6, na margem
direita do Rio São Domingos, com ..
149 42'·56" de latitude e 429 56' 04"
de longitude. Deste, com o Turno de
629 30' SE, mede-se 700 metros para
o marco nc 7, nas proximidades da
fazen ia Várzea Redonda. C;ln)
.•. _ .
149 43' 11" de latitude e 429 55' 42"
de longitude. Deste, com o rumo de
419 30' SE, mede-se 580 metros para
o marco nc S, com 149 43' 28" de lat.tude e 42° 55' 33" da longitude Deste, com o rumo de 6Sg 30' SE, mede-se 600 metros para o marco n» 9,
.
com 149 43' 40" de .latdtude. e ,
429 55' 17" de longitude. Deste.vcom
o rumo de 69. 30' SE, mede-se 1.200
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metros para o marco n9 10, com
149 44' 29" de latitude e 42Q 55' 23"
de longitude. Deste, com o rumo de
649 00' NE, mede-se 600 metros para
o marco nc 11, com 149 44' 25" de latitude e 429 55' 03" de longitude.
Deste. com o rumo de 53Q 00' SE, mede-se 600 metros para o marco número 12, com 149 44' 40" de latitude
e 429 54' 51" de longitude. Deste, com
o rumo de 429 00' NE, mede-se 700
metros para o marco nc 13, com ....
149 44' 28" de latitude e 429 54' 36"
de longitude. Deste, com o rumo de
339 00' SE, mede-se 1.970 metros para
o marco n« 14, com 14Çl 44' 37" de latitude e 429 54' 16" de longitude. Deste, com o rmo de 80Q 00' SE, mede- se
200 metros para o marco nv 15, com
149 45' 40" de latitude e 42g M' 10"
de longitude. Deste, com o rumo de
89 00' NE, mede-se 900 metros para
o marco nc 16. com 149 45' 13" de
latitude e 42g 54' 06" de longitude.
Deste, com o rumo de 709 00' NE, mede-se 400 metros para o marco nc 17.
com 14Q 45' 12" de latitude e
.
42g 53' 53" de longitude. Deste, com
o rumo de 339 30' SE, mede-se 1.1CQ
metros para o marco nv 18, com ....
149 45' 44" de latitude e 429 53' 42"
de longitude. Deste, com o rumo de
76g 00' SE. mede-se 8$0 m-e-o- O'W~
o marco ne 19, com 149 45' 5H" de
latitude e 42Q 53' 16" de longitude.
Deste. com o rumo de 669 00' NE, mede-se 300 metros para o marco ne ..
20. com 149 45' 56" de latitude e ....
429 53' 06" de longitude. Deste, com
o rumo de 769 30' SE. mede-se 700
metros para o marco nc 21, com ..
149 46' OS" de latitude e 429 52' 46"
de longitude. Deste,· com rumo de
399 30' NE, mede-se 980 metros para
o marco ne 22, com 14Çl 45' 48" de
latitude e 429 52' 19" de longitude.
Deste. com o rumo de 76Q 30' NE,
mede-se 1.000 metros para o marco
nc 23. com 149 45' 48" de latitude e .,
429 51' 46" de longitude. Deste, com
o rumo de O' 00' N, mede-se 360 metros para o marco nv 24, com
.
14Q 45' 35" de latitude e 429 51' 43"
de longitude. Deste, com o rumo de
799 30' SE, mede-se 9nu rnet os pava
o marco n 9 25, com 149 45' 48" de latitude e 429 51' 16" de longitude.
Deste, com o rumo de 229 30' NE, mede-se 250 metros para o marco nc 26
com 149 45' 41" de latitude e ... " .. :
429 51' 11" de longitude. Deste, com
o rumo de 489 30' NO, mede-se (000
metros para o marco nc 27, com ....
149 45' 25" de latitude e 429, 51' 23"
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ATOS

de longitude.

Deste, com

J

no PODER

rumo de

419 30' NE, mede-se 300 metros para
o marco no 28, com 149 45' 19" de latitude e 429 51' 15" de Iongitude . Des-

te, com o rumo de 66Ç1 DO' NE, mede-se 420 metros para o marco nv O,
com 149 45' 17" de latitude e ..... c
429 519 00" de longitude, ficando, as-

sim, fechado o polígono.
Art. 29

A área de terra, descrita

no artigo anterior, pertence aos seguintes proprtetáríoo: Altino Baleeiro,
Agostinho Luiz da Silva, Antonio Camargo Lima, Antonio José Ferreira,
Antonio da Silva Dedé. Atalíba Pedro

Rodrigues, Benedito Pedro

Laoertlá,

Cândida Bezerra Teixeira. Ca-mellno

Rodrigues da Cruz, Daniel Francisco
Carvalho, Delsino de Sá. Dllson Dias

dos Santos, DurvaI Baleeiro, Edson
Garcia de Oliveira, Elizabeth Ribeiro
Mendes. Ely Soares Guimarães. Elpidio Baleeiro, Espólio de Altino Antonio Cerqueira, Espólio de M:lria Francisca Jesus, Espólio de Símplícíana
Maria de Jesus, Fidelcino Pedro Rodrigues, Fidelcino Cardoso
Farias,
Pranc'eco Sr)'>7'P$ B","'hrt",q,. (T"'l'.,.ldo
Aparecido Rodrigues. Geraldo Camargo de Oliveira, Hermínio Pedro Rodrigues. .Ieffe-son F"'l'n"lnd",::; Bo leetro,
Jesulino Rodrigues Dias, Jesulino Pedro Rodrigues, Joaquim Martins da
Silva. .Ioaouim Nunes ~"''''Ollpil'::t.•toãc
Francisco Carvalho. José Borges Martins, José Joaquim Cerquedra. .rosé
Nogueira Rodrigues. José Pedro Lacerda, José Pedro Rodrigues Neto, José
Santos Camargo, Jovita Maria de Jesus, Leonardo Fernandes Barbosa,
Manoel Santos de Oliveira, Manoel
zerenno da Silva. Marcolino Alves
Teixeira, Nelson Cerqueíra, Odilon
Carvalho de Souza, Paulína Maria de
Jesus, Pereira Diniz, Petronilia Ferreira Lima, Reginaldo Francisco Carvalho, Rita Jesus de Oliveira, Sebastião Pereira Guimarães e Terto Vicen ~
te Ferreira.

EXECUTIVO

Art. 39 O Departamento Nacional
de Obras contra as Secas fica autorizado a promover e executar. com
recursos que lhe sejam destlnadoa
para realização do Programa de Irrigação do Nordeste, a desapropriação
de que trata este Decreto.
Art .. 49 O expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
proceder, se alegar urgência, de conformidade com o artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junno de
1941, com as alterações da Lef nl?
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República.
ADALBERTO P. SANTOS

Maurício Rangel Reis

DECRETO

N.O

76.723 1975

DE

3

DE

DEZEMBRO DE

Declara a caauctaaae da concessão
outorgada a Bernini Mõnaco, para
lavrar conctuis calcárias no Município de Cananéa, Estado de São
Paulo.

o Vice-Presidente da República no
exercicio do cargo de Presidente da
República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e nos termos dos artigos 63,
§ 3.0 e 65, letra "a", do Decreto-lei
n." 227, de 28 de feveretto de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n.s 318, de 14 de março
de 1967,
DECRETA:

Artigo único. E' decíaraua a caducidade da concessão outorgada a

ATOS

DO

PODER

Bernini Mônaco, pelo Decreto número
30.916, de 28 de maio de 1952, para
lavrar conchas calcárias em terrenos

de marinha, no lugar denominado
Ilha Comprida, Sitio Boa vista, Distrito e Municipio de Cananéa, Estado de São Paulo, CUj0'S direitos estavam averbados em nome de Ernesto Santana Filho.
Brasilia, 3 de dezembro de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.
154.0

ADALBERTO P. SANTOS
Arnaldo Rodrigues

narotuno

DECRETO NQ 76.724 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o funcionamento do curso de
licenciatura em Ciências da Facutdade de Ciências e Letras de 1?ragança Paulista, com sede na cidade
de Bragança paulista, Estado de São
Paulo.

O Vice-Presidente da República no
exercícíc do cargo de Presidente da
República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47,
da Lei ns 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo nc 237.922
de 1975 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do curso de licenciatura em
Ciências, habilitação em Biologia, da
Faculdade de Ciências e Letras de
Bragança Paulista, com sede na cídade de Bragança Paulista, Estado de
São Paulo.
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EXECU:rIVO

ATt. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

3 de dezembro de 1975;
da Independência e 87Q da
República.
Brasília,

1549

ADALBERTO

P. SANTOS

Euro Brandão

DECRETO Nf? 76.725
DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o funcionamento do curso
de Administração da Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e
Administrativas, COm sede na c1dade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

o Vice-Presidente da República no
exercício do cargo de Presidente ce
República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da
Lei nc 5.540; de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc ..
842, de 9 de setembro de 1969, conforme consta dos Processos nuineros
216 de 1975, 423 de 1975-CFE e 258.333

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento do curso de Administração da
Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administrativas, mantida.
pela Fundação "Presidente Antônio
Carlos", com sede na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ADALBERTO P. SANTOS
Euro Brandão
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DECRETO N° 76.726 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a criação de funções para 'Composição das Categorias Direção In-

termedutriue Aesistencia: tntermeasarta,

@'

Grupo Direção e -Assistêaicta

Intermediárias, do Quadro Permanente da Universidade Federal da Bahia,

e

aá outras providências.

o Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da
República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970; no artigo 1° da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973; e o que
consta do Processo DASP número 5.872, de 1975,
DECRETA:

Al't. 10 São criadas, na forma do Anexo I deste Decreto, inclusive mediante
transformação de cargos em comissão e funções gratificadas, funções integrantes
das Categorias Direção Intermediária, Código: DAI-11l,e Assistência Intermediária, Código: DAI-1l2, do Grupo Direção e Assistência Intermedíártas, CÕdigo:'-'DAI-1l0,'~ do Quadro Permanente da universidade Federal - da""'"-Bàíüâ,
autarquia vinculada ao lVI:inistério da Educação e Cultura.

Art. 2° As funções gratificadas relacionadas no Anexo III ücam suprimidas
para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.

Art. 3° As atribuições dos Assistentes são as descritas no Anexo n.
Art. 4° A transformação de que trata o artigo 1° deste Decreto somente
se efetivará com a publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da "Situação Nova" do Anexo I.

ra:- Art. 5° A universidade Federal da Bahia deverá adotar providências
no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante
do Anexe I, observadas as normas legais e regulamenta-res pertinentes.
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
Pelos recursos próprios da Universidade Federal da Bahia.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ADALBERTO P.

SANTOS

Euro Brandão
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D.O. de
5-12-75 (Suplemento).

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decreto

n.o

76 727,

de

04

de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura,
dito suplem~ntar de Cr$ 27.613.800,00,

forço de dotações consignadas no vigente
to.

VICE-PRES I D E N T E
EXERC!CIO
P OB L I C A
NO

o

o crê

para

DA
DO

r~

Orçame~

RE
CARGO

~E P r e s I d e n t e d a R e p ú b 11 c a, us"!!
do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Const!
tuição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei nQ 6.187, de
16 de dezembro d~ 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação
e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 27.613.800,00 (vi~
te e sete milhões, seiscentos e treze mil e oitocentos cruzeiros),
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00

15.00 -

MINIST~RIO

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

15.02 - Secretaria Geral
1502.08090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
15.03 - Secretaria Geral - Entidades Su
pervisionadas
1503.08070211.818 - Projetos a Cargo do Fundo Nacio
na1 de Desenvolvimento da Educã
ção

486.000
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ATOS DO PODER

EXECUTIVO

3.2.7.2 - Entidades Federais
4.587.300

08 - Di versas

1503.08431991.818 - Projetos a Cargo do Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educ~
çao
3.2.7.2 - Entidades Federais
90.000

08 - Diversas

3.283.400

4.3.3.0 - Auxílios para Obras PUblicas

1503.08440212.818 - Atividades a cargo do
cã.ona L de
caça0

Fundo

N~

Desenvolvimento da Ed~

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

200.000

03 - Outros Custeios

250.000

07 - cont r.í.ouí.çêes
eial

de Previdência 8.950.000

1503.08442051.818 - prçjetos a Cargo do Fundo

nal de Desenvolvimento

Nacio

da Educa

ção
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
4.3.4.0 - Auxílios para
Instalações

Equipamentos

15.07 - Divisão de Segurança e

181.100

e
171.100

InforIn..ê

çoes
1507.08291692.003 - Assessoramento Relacionado
gurança Nacional

à Se
59.800

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
15.08 - Consultoria Jurídica
1508.08073922.002 -

ês ses sozameneo Relacionado à
suntos de Natureza Juridica

As

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

20.000

15.14 - Departamento de Administração
1514.08070212.013 - Coordenação dos Serviços Admini~
trativos
3.1.2.0 - Material de Consumo

70.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

140.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

570.000

4.1.4.0 - Material Permanente

100.000

15.15 - Departamento de Assistência ao E~
tudante
1515.08470312.014 - Assistência Financeira a Entidades
3.2.1.0 - Subvenções Sociais

371. 000
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1515.08472342.093 -

Incentivos às Atividades Extra-Es
colares

3.2.1.0 - Subvenções Sociais
15.16 -

200.000

Departamento de Assuntos Culturais

1516.08480212.095 - Coordenação
rais

das

Atividades Cu!tu
-

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

590.000

4.1.4.0 -

200.000

Material Permanente

1516.08481422.098 - Serviços

de

Radiodifusão Educati

va
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

320.000

1516.08482472.103 - Manutenção de Museus
3.1.2.0 - Material de Consumo

25.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

45.000
5.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
1516.08482472.466 - Promoção e Incentivo às Artes

30.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
15.17 -

Departamento de Assuntos Culturais
- Entidades Supervisionadas

1517.08480212.821 - Atividades a Cargo do Institu
to Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais
3.2.7.2 - Entidades Federais
728.800

03 - Outros Custeios
15.18 1518.08442072.276 -

Departamento de Assuntos
tários

Univers~

Integração das Universidades
Comunidades

nas

4.l.2.0 - SErviços em Regime de Programação
Especial
15.19 -

1.250.000

Departamento de Assuntos Universi
tários - Entidades Supervisionadas

1519.08080342.886 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
181. 000

03 - Outros Custeios
1519.08440212.856 - Atividades a Cargo da Federação
das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
03 - Outros Custeios
1519.08442052.874 - Atividades a Cargo da
de Federal de Goiá~

228.000
Universid~
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4.3.4.0 - Auxilios para Equipamentos e In~
talações
1519.08444272.887 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural de Pernambuco 3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
4.3.5.0 - AuxIlios para Material Permane~
te
1519.08444322.854 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
4.3.3.0 - AuxI1ios para Obras PUblicas
15.23 - Departamento de Ensino
mental
1523.08420212.474 - Coordenação e Supervisão co Ensi
no Fundamental
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência S2
cia1
15.24 - Departamento de Ensino Médio
1524.08430312.111 - Assistência Técnica e Financeira
a Unidades da Federação
4.3.5.0 - AuxIlios para Material Permane!!
te

600.000

470.000
130.000

150.000
850.000

119.500
30.000

2.010.400

15.25 - Departamento de F.nsino Hédio - E!:.
tidades Supervisionadas
1525.08430212.824 - Atividades a Cargo da Escola Té~
nica Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros custeios
1525.08430212.825 - Atividades a cargo da Escola Té~
nica Federal do Amazonas
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08430212.829 - Atividades a Cargo da Escola Té~
nica Federal Celso Suckow da Foli
seca
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08430212.831 - Atividades a Cargo da Escola TéE
nica Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

200.000

150.000

157.000

30.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO

1525.08430212.833 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de Mato Grosso
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08430212.843 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal do Rio Grande do Nõr
te
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08430212.844 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de Santa Catarina 3.2.7.2 - Entidades Federais
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224.000

100.000

03 - Outros Custeios
1525.08430251.829 - PLojetos a Cargo da Escola Técni
ca Federal Celso Suckow da Fons~
ca
3.2.7.2 - Entidades Federais

179.200

03 - Outros Custeios
1525.08430251.833 - Projetos a Cargo da Escola Técn!
ca Federal de Mato Grosso

916.400

4.3.3.0 - Auxilios para Obras PÚblicas
1525.08431972.824 - Atividades a Cargo da Escola Té~
nica Federal de Alagoas

126.000

4.3.4.0 - Auxilias para Equipamentos e Ins
talações
1525.08431972.831 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08431972.838 - Atividades a Cargo da Escola Tê~
nica Federal do paraná
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
1525.08431972.841 - Atividades a Cargo da Escola TéE
nica Federal do Piauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08431972.843 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal do Rio Grande do Nor
te
-

100.000

50.000

1.495.700

200.000

3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1525.08431972.844 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de Santa Catarina 3.2-.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

260.000

227.500
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1525.08431972.846 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
370.000

03 - Outros Custeios
15.26 - Instituto Nacional do Livro
1526.08470212.267 - Administração do Instituto

40.000

3.1.2.0 - Material de Consumo

270.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
1526.08482472.120 - Promoção do Livro e de
cas

Bibliot~

415.000

3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros

80.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
15.27 - Departamento do Pessoal
1527.08070212.010 - Administração de Pessoal
3.1.2.0 - Material de Consumo

100.000

3.1.3.1 - Remuneração de serviçcs Pessoais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

36.000
250.000

15.28 - Departamento de Documentação e Di
vu1gação
1528.08070212.475 - Administração e Manutenção do De
par~amento de Documentação e DivuI
gaçao
70.000

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1528.08070222.476 - Pesquisas e Informes sobre
cação e Cultura

a

218.000

Edu

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

1.100.000

15.29 - Observatório Nacional
1529.08100522.467 - coordenação e Manutenção do Obser
vatório Nacional
3.1.2.0 - Material de Consumo

250.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

300.000

15.30 - Centro Nacional de Educação
cia1

ESp~

1530.08470212.083 - coordenação da Educação Especial
3.1.2.0 - Material de Consumo

550.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

356.600

T O T A L

27.613.800

Art. 29 - Os recursos necessários à execução
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçament~
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rias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
15.00
15.01
Atividade
3.1. 3.1

- MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Gabinete do Ministro
- 1501.~8070202.001
- Remuneração de serviços Pessoais

15.03 - Secretaria Geral - Entidades
pervisionadas

36.000

Su

projeto - 1503.08070211.818
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

100.000

4.3.6.0 - AuxIlios para Inversões Finance!
ras
Atividade - 1503.08070212.818
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas
Projeto - 1503.08421881.818
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - t í.vexs ae
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contribuições
Projeto - 1503.08431991.818
4.3.4.0 - AuxIlias para Equipamentos e In!
ta1ações
4.3.5. O - Auxílios para Katerial Perrnane!!
te
Atividade - 1503.08440212.818
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remunera
ção de Serviços Pessoais
projeto - 1503.08442051.818
4.3.5.0 - AuxIlias para Material Permanen
te
-

400.000

900.000

900.000
2.200.000

2.023.700
1. 259.700

500.000

352.200

15.04 - Secretaria de Apoio Administrat!

vo
Atividade
3.1.3.2
Atividade
3.1.4.0

-

1504.08070212.122
Outros Serviços de Terceiros
1504.08474272.086
Encargos Diversos

15.07 - Divisão de Segurança
ções

e

Inform~

80.000
150.000
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Atividade - 1507.08291692.003

3.1.2.0 - Material de Consumo

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

11. 300
3.500
30.000

4.1.4.0 - Material Permanente

15.000

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

15.08 - Consultoria Jurídica
Atividade -

1508.08073922.002

3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
15.09
Atividade
3.1. 3.1
3.1.4.0

- Conselho Federal de Cultura
- 1509.08480212.087
- Remuneração de Serviços Pessoais
- Encargos Diversos

15.14
Atividade
3.1.2.0
3.1.3.2

-

Departamento de Administração
1514.08070212.013
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros

6.000
14.000

10.000
21.000

120.000
50.000

15.15 - Departamento de Assistência ao Es
tudante

Atividade - 1515.08472342.093
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

500.000
71.000

15.16 - Depe.r camsrrto de! Assuntos Culturais
Atividade - 1516.08442052.099
3.1.3.1
Atividade
3.1.4.0
4,. r.: 3. o

- Remuneração de Se~ÇC6 Pessoais
- ~51Q.08481422.098
- Encargos Diversos
- Equipamentos e Instalações

4.1.4.0 - Material Permanente
Atividade - 1516.08482472.103
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
3.1.4.0 - Encargos Diversos

25.000
30.000
250.000
40.000
25.000
25.000
20.000

4.1.4.0 - Material Permanente
Atividade - 1516.08482472.465
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

400.000

3.1.4.0 - Encargos Diversas
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

300.000
100.000
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15.19 - Departamento de Assuntos Vniver
sitários - Entidades supervisi~
nadas
Projeto -

1519.08440251.854

4.3.3.0 - Auxílios para Obras PUblicas

1.000.000

}5.21 - Departamento de Ensino Supletivo

Atividade - 1521.08450212.472
3.1.2.0 - Material de Consumo

71.000

3.1.. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

160.000
99.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

193.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

135.000
70.000

4.1.4.0 - Material Permanente
projeto -

1521.08452131.065

500.000

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.1 - Remuneração de

servíçce Pessoais

2.206.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

700.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

560.000

4.1.2.0 - Serviços em Regime
ção Especial
15.23 -

de

Program~

4.243.600

Departamento de Ensino Fundanental

Atividade - 1523.08420212.111
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

250.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

183.000

Atividade - 1523.08420212.474
3.1.4.0 - Encargos Diversos

217.000

Atividade - 1523.08422172.023
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

30.000

15.24 - Departamento de Ensino Médio

Atividade - 1524.08430212.477
3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

354.300

Atividade - 1524.08430312.481
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Ins
ta1ações

1.163.200

4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente

576.900

Projeto -

1524.08431991.674

3.2.7.9 - Diversas

270.300

15.25 - Departamento de Ensino Médio - En
enti~ades Supervisionadas
Projeto - 1525.08430251.829
4.3.3.0 - AuxIlias para Obras PÚblicas
Atividade - 1525.08431972.829

916.400
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3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

Atividade -

67.000

1525.08431972.646
~n~

4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e

talações

70.000

Atividade - 1525.08434772.829
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
15.26 -

Atividade -

90.000

Instituto Nacional do Livro

1526.08482362.118

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Atividade -

1.710.000

1526.08482472.120

3.1.3.1 - Remuneração õeservíços Pessoais

80.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

15.000

15.27 - Departamento do Pessoal
Atividade -

1527.08072172.023

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

240.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

100.000

4.1.4.0 - Material Permanente

46.000

15.30 - Centro Nacional de Educação Especial
projeto - 1530.08421891.674
3.1.2.0 - Material de Consumo

15.000

3.1. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

85.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

57.800
7.900

3.l.4.0 - Encargos Diversos
Atividade - 1530.08470212.083

150.000'

3.1.4.0 - Encargos Diversos
3.1.5.0 - Despesas de ExercIcios Anteriores

9.000
4.000

3.2.7.6 - Pessoas
T O T A L
Art. 39 - Em decorrência
tar aberto e dos cancelamentos constantes no

27.613.800

do crédi to
presente

s up l.emen
Decreto, o

Anexo 111 da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes altera
ções:
a - Suplementação
cr$ 1,00
45.00 - MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
45.02 - Fundo Nacional
to da Educação

de Desenvolvimen
-
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4502.08070211.457 - Apoio a Projetos de Desenvolvi
menta da Educação e Cultura
-

4.587.300

4502.08431991.339 - Expansão e Melhoria da Rede de
Ensino de Segundo Grau - Primeiro
Acordo MEC/BIRD

3.283.400

4502.08431991.457 - Apoio a Projetos de Desenvo1vimen
to da Educação e Cultura
-

90.000

4502.08440212.469 - Coordenação e P1ane~amento da Ex
pansão das Instalaçoes do Ensinõ

500.000

4502.08442051.345 - Expansão e Melhoria da Rede de
Ensino Superior - Primeiro Acordo
MEC/BIRD

352.200

45.05 - Instituto Joaquim Nabuco
quisas Sociais

de Pes

4505.08480212.267 - Administração do Instituto

728.800

45.08 - Escola Técnica Federal de Alagoas
4508.08430212.018 - Administração do Ensino

200.000

4508.08431972.031 - Manutenção do Ensino

100.000

45.09 - Escola Técnica Federal do Amazonas
4509.08430212.018 - Administração do Ensino

150.000

45.13 - Escola Técnica Federal Celso SUE
kow da Fonseca
4513.08430212.018 - Administração do Ensino

157.000

4513.08430251.447 - Instalação de Oficinas

916.400

45.15 - Escola Técnica Federal de Goiás
4515.08430212.018 - Administração do Ensino

30.000

4515.08431972.031 - Manutenção do Ensino

50.000

45.17 - Escola Técnica Federal
Grosso

de

Mato

4517.08430212.018 - Administração do Ensino

224.000

4517.08430251.072 - construção do Anfiteatro

126.000

45.22 - Escola Técnica Federal do Paraná
4522.08431972.031 - Manutenção do Ensino

1.495.700

45.25 - Escola Técnica Federal do Piam
4525.08431972.031 - Manutenção do Ensino
45.27 - Escola Técnica Federal
Grande do Norte

200.000
do Rio

4527.08430212.018 - Administração do Ensino

100.000

4527.08431972.031 - Manutenção do Ensino
45.28 - Escola Técnica Federal
ta Catarina

260.000
de San

4528.08430212.018 - Administração do Ensino

179.200

4528.08431972.031 - Manutenção do Ensino

227.500

45.30 - Escola Técnica Federal de Sergipe
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4530.08431972.031 - Manutenção do Ensino
45.38 - Faculdade de Medicina do Triân
guIo Mineiro
4538.08444322.271 - Manutenção de Serviços Hospit~
lares
45.40 - Federação das Escolas Federais

370.000

1.000.000

Isoladas do Estado da Guanabara

228.000

4540.08440212.018 - Administração do Ensino
45.58 - Universidade Federal de Goiás
4558.08442052.031 - Manutenção do Ensino
45.70 - Universidade Federal

de Santa

Maria
4570.08080342.027 - Amortização e Encargos
nanciamento
45.71 - Universidade Federa!

600.000

de

Fi
181.000

Rural de

Pernambuco
4571.08444272.275 - Manutenção de Restaurantes
ra Educandos
b - Cancelamento

p~

600.000

Cr$ 1,00

45.00 - MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

- Entidades Supervisionadas
45.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimen
to da Educação
projeto - 4502.08070211.537
Atividade - 4502.08070212.487
projeto - 4502.08421881.334
Projeto - 4502.08421881.488
projeto - 4502.08431991.339
Atividade - 4502.08440212.469
Projeto - 4502.08442051.345
45.13 - Escola Técnica Federal Celso
kow da Fonseca

500.000
900.000
2.200.000
900.000
3.283.400
500.000
352.200

S~

Projeto - 4513.08430251.447
Atividade ~ 4513.08431972.031
Atividade - 4513.08434772.116

916.400
67.000
90.000

45.30 - Escola Téarlca Federal de Sergipe
Atividade - 4530.08431972.031

70.000

45.38 - Faculdade de Medicina do Triâng~
lo Mineiro
Projeto - 4538.0844cr251.443

1.000.000
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Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor

na

da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

dezembro

04 de

de 1975 i

1549 da Independência e 879 da RepÚblica.
AnALBERTO

P.

SANTOS

José Carlos Soares Freire
EurQ Brandão
João Paulo dos Reis VeUoso

Decreto

n.• 76 728, de 04 de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o cré
dito suplementar de Cr$ 70.802.000,00, para r~
forço de dotações consignadas no vigente Orçarne~

to.

o
p

DE

V I C E - P R E S I DE NT E

aB

L I C A

N

o

P r e s Id e n t e

EXERC!CIO
d a

DA

D

o

R

li.

CARGO

R e p ú b II c a, usa!!

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Const~
tuição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de
16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação
e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 70.802.000,00
tenta milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros), para reforço

(s~

de

dotações consignadas no vigente Orçamento, a saber:
cr$ 1,00
15.00 - MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.01 - Gabinete do Ministro
1501.08070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família
15.02 - Secretaria Geral

354.000
10.000
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1502.08090412.005 - Coordenação do Planejamento

3.1.1.1 - Pessoal
02 -

C~vil

Despesas Variáveis

102.800

3.2.3.3 - Salário-Família

6.200

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência SQ
elal

12.300

15.03 - Secretaria Geral - Entidades
pervlsionadas
1503.08070212.818 - Atividades a Cargo do Fundo

cional de

Desenvolvimento

S~

Na

dã

Educação
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

60.800

07 - Contribuições de Previdência SO

1503.08430212.818 -

3.2.7.Z 01 1503.08440212.818 3.2.7.2 01 1503.06442052.818 -

3.2.7.2 01 07 -

1503.08450212.817 3.2.7.5 01 07 15.04 1504.08070212.122 -

3.1.1.1 02 -

eial
Atividades a Cargo. do Fundo Na
cional de Desenvolvimento dã
Educação
Entidades Federais
Pessoal
Atividades a Cargo do Fundo Na
c í.onaã de Desenvolvimento dã
Educação
Entidades Federais
Pessoal
Atividades a Cargo do Fundo Na
cional de Desenvolvimento dã
Educação
Entidades Federais
Pessoal
Contribuições de Previdência So
eial
Atividades a Cargo da Fundação
Movimento Brasileiro de Alfabe
tização
Funda2ões Instituídas pelo Po
der PUblico
Pessoal
Contribuições de Previdência S2
eial
Secretaria de Apoio Administr.!.
tivo
Manutenção dos Serviços Admini~
trativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis

11.900

70.500

20.400

388.800
95.100

148.400
53.700

296.000
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3.2.S.0 - Contribuições de Previdência So
cial

407
50.000

lS.06 - Inspetoria Geral de Finanças
1506.08080322.011 - Administração Financeira, Conta
bilidade e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis

61. 900
167.500

15.08 - Consultoria Jurídica
1508.08073922.002 - Assessoramento Relacionado a As
suntos de Natureza Jurídica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

17.000

lS.09 - Conselho Federal de cultura
1509.08480212.087 - Coordenação e Fiscalização das
Atividades Culturais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência 82
cial
lS.10 - Conselho Federal de Educação
1510.08070212.088 - Coordenação e Supervisão do En
sino
3.1.1.1
01
02
3.2.S.0

-

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência 80
cial

258.600
28.300
5.200

177.600
84.100
7.800

15.13 - comissão Nacional de Moral e C!
vismo
1513.08070212.091 - Coordenação das Atividades de
Moral e Civismo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas

72.700

15.14 - Departamento de Administração
1514.08070212.013 - Coordenação dos Serviços AdIn!
nistrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

200.000
324.000
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3.2.3.3 - Salário-FamIlia
3.2.5.0 - Contribuições de previdência So
eial

26.100
180.000

15.15 - Departamento de Assistência ao
Estudante
1515.08470212.464 - Coordenação

das Atividades

Assistência ao Estudante
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
elal
15.16 - Departamento de Assuntos

de

83.000
S~

10.000

Cult~

rais
1516.08480212.095 - Coordenação

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0

-

das Atividades Cul

turais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Salãrio-FamIlia
Contribuições de Previdência SO
elal

4.123.300
708.000
119.000
130.000

15.17 - Departamento de Asa untos Cultu
rais - Entidades Supervisionadas
1517.08480212.820 - Atividades

a

Cargo da Fundação

Casa de Ruy Barbosa
3.2.7.5 - Funda~ões Instituídas
der PUblico
01 - Pessoal

pelo

P2

07 - Contribuições de Previdência 52
cial
1517.08480212.821 - Atividades a Cargo do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesquisas 52,
ciais
3.2~7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - 5alário-Fam!lia
07 - Contribuições de previdência 52
cia1
1517.08480452.821 - Atividades a Cargo do Instituto
Joaquim Nabuco de Pesquisas 5..Q
ciais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
eia1

622.200
165.900

344.900
7.600
40.000

166.600
15.000
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15.18 - Departamento de Assuntos UniveE
sitários
1518.08440212.471 - Coordenação e Supervisão
sino Superior

do

En

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 -

100.000

Despesas Variáveis

290.000

3.2.3.3 - salário-Família

5.000

15.20 - Departamento de Desportos e Edu
cação Fisica
.1520.08460212.470 - Administração e Manutenção do
Departamento de Desportos e Edu
cação Fisica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
132.000

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
15.21 -

Departamento de

Ensino Supletivo

1521.08450212.472 - Coordenação e Supervisão do En
sino Supletivo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
71. 000

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
15.22 - Departamento de Ensino Supletivo
- Entidades Supervisionadas
1522.08451432.822 - Atividades a Cargo
Centro Brasileiro
cativa

da Fundação
de TV Ed~

3.2.7.5 - Fundaíões Instituidas
der PUblico

pelo

P~

01 - Pessoal

1.063.600

07 - contribuições de Previdência S2
cial
15.23 -

Departamento de Ensino

208.100

Fundame~

tal
1523.08420212.474 - Coordenação e Supervisão do En
sino Fundamental
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
02 -

Despesas Variáveis

3.2.3.3 - Salário-FamIlia
15.24 -

123.700
134.700
6.300

Departamento de Ensino Médio

1524.08430212.477 - Coordenação
sino Médio

e

Supervisão do E!2

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas

42.200
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02 - Despesas Variáveis

72.100

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência 82

eial
1524.08431982.115 - Manutenção do Colégio Comercial
Professor Clóvis Salgado
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis

10.000

683.200
30.600

3.2.3.3 - Salário-Família

12.100

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência So
elal

6.100

15.25 - Departamento de Ensino Médio - En

tidades Supervisionadas
1525.08420212.823 - Atividades a Cargo

do

Colégio

Pedro 11
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família

20.900

07 - Contribuições de Previdência 82
eial
·1525.08421882.823 - Atividades a Cargo do Colégio

30.100

Pedro 11

3.2.7.2 - Entidades Federais
2.382.000

01 - Pessoal

1525.08430212.823 - Atividades

a

Cargo do Colégio

Pedro 11

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
1525.08430212.824 - Atividades a Cargo da
Escola
Técnica Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
1525.08430212.825 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Amazonas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência S2
clal
1525.08430212.826 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal da Bahia

1.492.500
126.100
158.100

74.100
18.200

435.400
7.800
94.700

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3.2.7.2
01
06
07

-

Entidades Federais
Pessoal
Salário-Família
Contribuições de Previdência S2
cia1
1525.08430212.827 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Pedera1 de Campos
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
1525.08430212.828 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cial
1525.08430212.829 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
~525.08430212.830 - Atividades aCargo da Escola 'réc
nica Federal do Espírito Santo3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
1525.08430212.831 - Atividades a cargo da Escola TéE,
nica Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 82
cial
1525.08430212.832 - Ati}lidades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família
1525.08430212.834 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
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177.700
11. 700
21.600

26.200

122.208
9.400

39.100
39.200

22.400
9.000

160.400
50.000

6.700

995.500
24.400
116.000

412
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1525.08430212.835 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Ouro Preto

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - contribuições de previdência 52
elal
1525.08430212.836 - Atividades a Cargo da Escola Téc

48.200
11. 800

nica Federal do Parâ
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência 82
elal

339.500
6.400
70.300

1525.08430212.837 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais

07 - Contribuições de Previdência So
elal
1525.08430212.838 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
ar - Pessoal
07 - contribuições de Previdência 5Q
c~l

10.800

273.200
54.000

1525.08430212.839 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cial

157.300
35.200

1525.08430212.840 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família

33.100

1525.08430212.841 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Piauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência SQ
cial
1525.08430212.842 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Qutmica - GB
3.2.7.2 - Entidades Federais

129.800
12.700
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07 - Contribuições de Previdência So
clal
1525.08430212.843 - Atividades a Cargo
Técnica Federal do
do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais

7.500

da Escola
Rio Grande

234.800

01 - Pessoal

9.000

06 - Salário-FamIlia
07 - Contribuições de Previdência SQ
cia1
1525.08430212.844 - Atividades a C'argo
Técnica Federal de
ri na

43.600

da Escola
Santa Cat~

3.2.7.2 - Entidades Federais
256.900

Dl - Pessoal
07 - Contrlbuíções de Previdência S~
cial

14.900

1525.08430212.846 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
68.900

01 - Pessoal

6.000

06 - Salário-Família
1525.08430212.847 - Atividades a Cargo da Fundação
Centro Nacional de Aperfeiçoa
merrt.o de Pessoal para Formaçãõ
Profissional
3.2.7.5 - Fundaíões Instituídas
der Público

pelo

P~

1.203.000

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
clal
1525.08431972.823 - Atividades
Pedro 11

a

Cargo

380.800

do Colégio

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
clal

2.362.200
374.900

1525.08431972.824 - Atividades a Cargo da Es co'La
Técnica Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

704.300

07 - Contribuições de Previdência S~
cial

103.000

1525.08431972.825 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Amazonas
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3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdênciaSo
elal
1525.08431972.826 - Atividades

491.600
109.100

a

Cargo

da

Escola

Técnica Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
734.600

01 - Pessoal
06 - Salário-Família

6.900

07 - contribuições de Previdência 52
eial
1525.08431972.827 - Atividades

a

Cargo

96.900

da Escola

Técnica Federal de Campos'
3.2.7.2 - Entidades Federais
Dl - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 52
elal

600.400
77.600

1525.08431972.828 - Atividades a Cargo da Escola TéE'

nica Federal do ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

440.000

07 - Cpntribuições de Previdência 50
eia!
1525.08431972.829 - Atividades

64.700
a

Cargo

da

Escola

Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cia1
r

1. 589.300
105.500

1525.08431972.830 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do
Êspírito
Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

844.800

07 - Contribuições de Previdência So
cia1

142.900

1525.08431972.831 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Fpdera1 de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cial
1525.08431972.832 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Maranhão

366.700
60.800

Aros DO PoDER EXECUTIVO
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3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

375.600

06 - Sa1ário-FamIlia

8.400

07 - Contribuições de Previdência 50
cial

65.200

1525.08431972.833 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Mato Grosso
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdência
cial

433.500
S~

148.400

1525.08431972.834 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cia1

1. 316.700
S~

284.000

1525.08431972.835 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Ouro Preto
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

104.900

07 - Contribuições de Previdência SQ
cia1

38.500

1525... 08431972.836 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1.094.100

07 - Contribuições de Previdência 50
cia1

303.500

1525.08431972-.837 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal da Paraiba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

646.100

06 - Sa1ário-FamIlia

10.000

07 - Contribuições de Previdência S~
cial

85.200

1525.08431972.838 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
1.283.000

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cia1

S~

1525.08431972.839 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Pelotas

235.300

ATOS DO PODER
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3.2.7.2 - Entidades Federais
841.100

01 - Pessoal

06 - Salárió-FamIlia

8.000

07 - Contribuições de Previdência

S~

145.800

eial

1525.08431972.840 - Atividades

a

Cargo

da Escola

Técnica Federal de Pernambuco
3.2~7.2

- Entidades Federais

1. 390.500

01 - Pessoal

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência So
eial
1525.08431972.841 - Atividades

7.300
193.300

a

Cargo

da Escola

Técnica Federal do Piauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
Dl - Pessoal

07 - Contribuições de Previdência 50
eial

1.140.800
247.700

1525.08431972.842 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Quím~ca - GB

3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

163.300

07 - Contribuições de previdência SQ
eial

21. 800

152'5.08431972.843 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Rio Grande
do Norte

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
cial

606.700
121. 600

1525.08431972.844 - Atividades aCarÇfo da Escola-TéE
nica Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência S~
cial

949.900
6.600
224.500

1525.08431972.845 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de são Paulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

849.600

07 - Contribuições de Previdência S~
cial

150.800
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417

1525.08431972.846 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

673.900

07 - Contribuições de Previdência S~
cial
1. 25.08442052.823 - Atividades
Pedro 11

a

88.800

Cargo do Colégio

3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência S~
cial

30.300

1525.08442052.829 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
cial

399.400
80.000

1525.08442052.838 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
cial
1525.15814882.824 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

327.300
80.200

6.800

1525.15814882.826 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
1525.15814882.827 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de campos

8.100

3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
1525.15814882.828 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal do Ceará

6.100

3.2.7'-2 - Entidades Federais
04 - Inativos

7.900

1525.15814882.832 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

37.100

ATOS

no PODER

EXECUTIVO

1525.15814882.837 - Atividades a Cargo da Escola TéE.

nica Federal da Paraiba
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

25.800

1525.15814882.838 - Atividades a Cargo da Escola Téc

nica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

39.500

1525.15814882.839 - Atividades a Cargo da Escola Téc

nica Federal de Pelotas
~.2.

7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

6.000

1525.15814882.840 - Atividades a Cargo da Éseola Tée

nica Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - EntidAdes Federais
04 - InativOs

31. 700

1525.15814882.845 - Atividades a Cargo da Escola TéE

nica Federal de são Paulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
0,4 - Inativas

21. 700

1525'.15814882.846 - Atividad~

a Cargo da Escola
Técnica Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

26.700

1525.15844942.841 - Atividades

a Cargo da Escola
Técnica Federal do Piauí

3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência So

cia1

13.100

15.26 - Instituto Nacional do Livro
1526.08470212.267 - Administração do Institu~o
3.2.3.3 - Salário-Família

8.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência S2

cia1

10.400

15.27.- Departamento do Pessoal
1527.08070212.010 - Administração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis
3.2.3.3 - Salário-Fam!lia

6.830.700
675.500
340.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência So

eial

267.600
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15.29 - Observatório Nacional
1529.08100522.467 - coordenaxão e Manutenção
Observatorio Nacional

do

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis

119.600

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência S~
cia1
15.30 - Centro Nacional
pecia1
1530.08470212.0&3 - Coordenação
cia1

da

25.300

de Educação Es
Esp~

Educação

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

2.014.200
62.400

02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
3.2.5.0 - Contribuições de Prevldência SO
cia1

67.000
12.300

15.31 - Coordenação do Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
1531.08440212.578 - Manutenção da Coordenação
Aperfeiçoamento de Pessoal
Nível Superior

do
de

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência S2
cia1
15.32 - Coordenação Nacional
·Agríco1a

60.000
704.200

02 - Despesas Variáveis

do

60.000

Ensino

1532.08431962.114 - Manutenção de Escolas Agrícolas
e de Economia Doméstica Rural
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

4.752.900

02 - Despesas Variáveis

4.347.700

3.2.3.3 - Salário-Família

704.500

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência So
cia1

966.400

15.33 - Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
1533.08070452.267 - Administração do Instituto
3,1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

470.300

02 - Despesas variáveis

523.500

3.2.3.3 - Salário-Família

13.200

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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3.2.5.0 - Contribuições de Previdência SO
c.í e L

15.34 -

81.000

Instituto do Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional

1534.08480212.267 - Administração do Instituto

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis

100.200
T O T A L

70.802.000

Art. 29 - Os recursos necessários
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de ~otação

à

execução
orçament~

ria consignada no vigente orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 -

Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da PresI

dência da República
Projeto -

2802.03070213.100

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

70.802.000

Art. 3? - O presente crédito, no Anexo

lI!

da

Lê! Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
45.00 -

MINIST~RIO

DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas

45.01 - Fundação Movimento Brasileiro de
Alfabetização
4501.08450212.480 - Administração e Manutenção do Movi
menta Brasileiro de Alfabetização45.02 - Fundo Nacional
to da Educação

de

202.100

Desenvolvimen
-

4502.08070212.221 - Administração do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação

72.700

4502.08430212.491 - Administração da Expansão e Me
lhoria da Rede de Ensino - Acordo
MEC/BID

70.500

4502.08440212.469 - Coordenação e Planejamento da
Expansão das Instalações de En
sino

20.400

4502.08442052.490 - Ensino da Faculdade Católica
Medicina de Porto Alegre

de
483.900

45.04 - Fundação Casa de Ruy Barbosa
4504.08480212.264 - Administração da Fundação
45.05 -

Instituto Joaquim Nabuco
quis as Sociais

788.100
de

Pes

421
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4505.08480212.267 - Administração do Instituto

392.500

4505.08480452.268 - Desenvolvimento de Pesquisas

181.600

45.06 - Funcação Centro Brasileiro de TV
Ec.ucativa
4506.08451432.498
Administração e Execução da Te
leaucação

.-

1.271. 700

45.07 - Colegio Pedro 11
4507.08420212.018 - Administração do Ensino

51.000

4507.08421882.031 - Manutenção do Ensino

2.382.000

4507.08430212.018 - Administração do Ensino

1. 776.700

4507.08431972.031 - Manutenção do Ensino

2.737.100

4507.08442052.031 - Manutenção do Ensino

30.300

45.08 - Escola
goas

Técnica

Federal de Ala

4508.08430212.018 - Administração do Ensino

92.300

4508.08431972.031 - Manutenção do &nsino
4508.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas
45.09 - Escola
zonas

Técnica

807.300

e

Pensio
6.800

Federal do Ama

4509.08430212.018 - Administração do Ensino

537.900

4509.08431972.031 - Manutenção do Ensino-

600.700

45.10 - Escola Técnica Federal da Bahi~
4510.08430212.018 - Administração do Ensino

211. 000

4510.08431972.031 - Manutenção do Ensino

838.400

4510.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e Pensio
8.100

45.11 - Escola Técnica Federal de Campos
4511.08430212.018 - Administração do Ensino

26.200
678.000

4511.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4511.15814882.015 - Encargos com InativOS
nistas

e

Pensi~

6.100

45.12 - Escola Técnica Federal do Ceará
4512.08430212.018 - Administração do Ensino

i ai , 60 O

4512.08431972.031 - Manutenção do Ensino

504.700

4512.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e Pensio
7.900

45.13 - Es co La Técnica Federal Celso Suc
~ow da Fonseca
4513.08430212.018 - Administração do Ensino

78.300

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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1.694.800

4513.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4513.08442052.123 - Manutenção do Ensino de Engenh~

479.400

ria de operação

do Esp!

45.14 - Escola Técnica Federal
rito Santo
~14.08430212.018 -

Administração do Ensino

31. 400
987.700

4514.08431972.031 - Manutenção do Ensino
45.15 - Escola Técnica Federa! de Goiás
4515.08~30212.018

210.400

- Administração do Ensino

427.500

4515.08431972.031 - Manutenção do Ensino
45.16 - Escola Técnica Federal

do Mara

nhão
4516.08430212.018 - A~inistração do Ensino
4516.08431972.031 -

6.700

Man~tenç~ do Ensino

4516.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

449.200

e

Pensio
37.100

45.17 - Escola Técnica Federal

de

Mato

Grosso
4517.08431972.031 - Manut~ção do Ensino

581.900

45.18 - Escola Técnica Federal de Minas

Gerais
451E.08430212.D18 - Administração do Ensino

1.135.900

4518.08431972.031 - Manutenção do Ensino

1.600.700

45.19 - Escola Técnica Federal
Preto

de

Ouro

60.000

4519.G8430212.018 - Administração do Ensino

143.400

4519.08431972.031 - Manutenção do Ensino
45.20 - Escola Técnica Federal do Pará
4~20.08430212.018 -

416.200

Administração do Ensino

1.397.600

4520.U8431972.031 - Manutenção do Ensino
45.21 - Escola Técnica Federal da

Paraíba

4521.084302121018 - Administração do Ensino

10.800

4521.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4521.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas
45.22 - Escola
raná

Técnica

741. 300
e

Federal

Pensio

25.800
do Pa

4522.08430212.018 - Administração do Ensino
4522.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4522.08442052.123 - Manutenção do Ensino de Engenh~
ria de Operação

327.200
1. 518.300
407.500
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4522.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

Pens Lq
39.500

45.23 - Escola Técnica Federal de

Pelotas

4523.08430212.018 - Administração do Ensino

192.500

4523.08431972.031 - Manutenção do Ensino

994.900

4523.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

PensiQ
6.000

45.24 - Escola Técnica Federal
nambuco

de

PeE

4524.08430212.C18 - Administração do Ensino

33.100

4524.08431972.031 - Manutenção do Ensino

1.591.100

4524.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

Pensio
31. 700

45.25 - Escola Técnica Federal do Piauí
4525.08430212.018 - Administração do Ensino

142.500

4525.08431972.031 - Manutenção do Ensino

1. 388. 500

4525.15844942.060 - Contribuição para r'orrnaçào do Pa
trimônio do Servidor PUblico

13 .100

45.26 - Escola Técnica Federal de Quim!
ca - GB
4526.08430212.018 - Administração do Ensino

7.500

4526.08431972.031 - Manutenção do Ensino

185.100

45.27 - nscoj s Técnica Federal
Grande do Norte

do Rio

4527.08430212.018 - A~inistração do Ensino

287.400

4527.08431972.031 - Manutenção do Ensino

728.300

45.28 - Escola Técnica Federal de Santa
Catarina
4528.08430212.018 - Administração do Ensino

271.600

4528.08431972.031 - Manutenção do Ensino

1.181. 000

45.29 - Escola Técnica Federal
Paulo

de

são

4529.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4529 w 1 5 8 1 4 8 8 2 . 0 1 5 - Encargos com Inativos
nistas

1.000.400

e

45.30 - Escola Técnica Federal de

Pens'i~

21. 700

Sergipe

4530.08430212.018 - Administração do Ensino

74.900

4530.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4530.15814882.015 - Encargos com Inativos e
nistas

762.700
Pensi~

45.31 - Fundação Centro
Nacional
de
Aperfeiçoamento de Pessoal para
Formação Profissional

26.700

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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do Aperfei2oameE.
to de Pessoal para Formaçao Pr~
fissional

4531. 084 30212 .121 - Administração

1.583.800

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04
de
1549 da Independência e 879 da República.

dezembro

da

de 1975;

ADALBERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
Euro Brandão
João Paulo dos Reis Velloso

Decreto n.·

76 729 ' de 4

de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o créd~
to suplementar de cr$ 900.000,00, para refiorço de
dotação consignada no vigente Orçamento.

o
P

VICE-P R E SIDENTE

tl B L I C A

NO

EXERC!Cro

DA

DO

RE
CARGO

DE Presidente da RepúbIICa,usa!!
do da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem 111, da Constitui
ção, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação e
Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 900.000,00 (novecentos
mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada
ao
subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.03 - Secretaria Geral - Entidades Su
pervisionadas
-
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PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA
DA DESPESA
1503.08421882.818 - Atividades a Cargo do Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educ~
ção

3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas

900.000

T O T A L
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
TRABALHO li CONTA DE

900.000

DE

..RECURSOS

VINCULADOS
1503.08421882.818 - Atividades a Cargo do Fundo Na
ciona1 de Desenvolvimento
dã
Educação
13 - Cota-Parte do Salário-Educação

900.000

T O T A L

900.000

Art. 29 - Os recursos necessários à

exec~

ção deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação 0E
çamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo

15.00,

a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINISTgRIO DA EDUCAÇÃO E CULTg
RA
15.03 - Secretaria Geral-Entidades
pervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO E

Su

NATURE

ZA DA DESPESA
Atividade - 1503.08420212.818
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas

900.000
TO T A L

DETALHAMENTO

DO

TRABALHO li CONTA
VINCULADOS
Atividade - 1503.08420212.818

PROGRAMA
DE

DE

RECURSOS

900.000
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13 - Cota-Parte do Salário-Educação

900.000

T O T A L

900.000

Art. 39 - Em decorrência do crédito

supl~

mentar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decr~
to, o Anexo 111 da Lei Orçamentária em curso sofrerá as segui~
tes alterações:
a) - Suplementação
Cr$ 1,00
45.00 - MINISTgRIO DA EDUCAÇÃO E CULTU
RA - Entidades Supervisionadas
45.02 - Fundo Nacional

Desenvolvi

de

menta da Educação
PROGRAMA DE TRABALHO
4502.08421882.488 - Manutenção do Ensino
910 Pedro 11
DETALHAMENTO

DO

do

Col~

PROGRAMA

TRABALHO Â CONTA
VINCULADOS

DE

4502.08421882.488 - Manutenção do Ensino
g10 Pedro 11

900.000

DE

RECURSOS

do

Col~

13 - Cota-Parte do Salário-Educação

900.000

b) - compensação
Cr$ 1,00

45.00 - MINISTgRIO DA EDUCAÇÃO E CULTU
RA - Entidades Supervisionadas
45.02 - Fundo Nacional de
mento da Educação

Desenvolvi

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade - 4502.08420212.489
DETALHAMENTO
TRABALHO

DO

A CONTA

900.000
PROGRAMA DE
DE RECURSOS

VINCULADOS
Atividade - ~502.08420212.489
13 - Cota-Parte do Salário-Educação

900.000
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Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na

data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

4

de zembro

de

de 1975,

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTO P. SANTOs

José Cortas Soares Freire
Euro Brandão
J.fJÕ<O Paulo dos Reis Velloso

Decreto

n.«

76 730,

de

4

de

dezembro

de 197 5

Abre ao Ministério da Educação e Cultura e a En
cargos Gerais da União, o crédito suplementar de
Cr$ 304.018.800,00, para reforço de dotações co~
signadas no vigente Orçamento.

VICE- P R E S I D E N T E
EXERCIcIO
NO
POBLICA

DA

o

DE P r e s I d e n t e

d a

DO

R e p ú b II c

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da

R E
CARGO

a.

usa."

Const!

tuição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187,

de

16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação
e Cultura e a Encargos Gerais da união, o crédito suple~entar
valor de Cr$ 304.018.800,00 (trezentos e quatro milhões,
mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações

no

dezoito

consignadas

no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.19 - Departamento de Assuntos Unlversi
tários - Entidades Supervisionadas
1519.08421882.878 - Atividades a Cargo da Uni versida
de Federal do Pará
-
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3.2.7.2
Dl
06
07

-

EXECUTIVO

Entidades Federais
Pessoal
Salário-Família
Contribuições de Previdência

171. 400
7.700
S~

eial
1519.08421882.887 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural de Pernambuco 3.2.7.2 - Entidades Federais

6.600
600

01 - Pessoal

06 - Salário-FamIlia
1519.08430212.879 - Atividades a Cargo da
de Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais

6.600

Universid~

169.300

01 - Pessoal

06 - S~lãrio-FamIlia
07 - Contribuições de Previdência
elal

13.600
So

2Q.700

1519.08431962.865 - Atividades a Cargo da Fundaçao
Universidade Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

643.900
5.900

01 - Pessoal
06 - Salário-Família

07 - Contribuições de Previdência

82

eial

111.600

Fundação
Universidade Federal de Viçosa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

1519.08431962.869 - Atividades a Cargo

da

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cial
1519.08431962.879 - Atividades a Cargo da Un!versida
de Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-FamIlia
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
1519.08431962.885 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família

709.000
141. 000

564.300
D.OOO

32.400

211.100
30.700
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07 - Contribuições de Previdência
eial

82

1519.08431962.886 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
1519.08431962.887 - Atividades a Cargo da universida
de Federal Rural de Pernambuco 3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-FamIlia
1519.08431962.888 - Atividades a Cargo ua Universida
de Federal Rural do Rio de J~
neiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cia1
1519.08431972.878 - Atividades a Cargo da Universid~
de Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Sa1ário-Fam!lia
07 - Contribuições de Previdência S2
eial
1519.08431972.886 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Fam!lia
07 - Contribuições de Previdência So
eial
1519.08431992.868 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
PÚblico
01 - Pessoal
07 - contribuições de Previdência S~
cial
1519.08431992.885 - Atividades a Cargo da Universid~
de Federal de Santa Catarina

28.600

360.000
8.400
78.500

40.400
38.200

103.000
8.000

494.400
5.400
142.400

104.400
1.500
24.300

27.400
26.500
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3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
eial

201.900
S~

12.800

1519.08440211.883 - Projetos a Cargo da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

3.-2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoa'l

146.800

07 - Contribuições de Previdência 50
eial
1519.08440212.848 - Atividades a Cargo da Escola de
Farmácia e Odontologia de Alfe~

16.300

3.2.7.2 - Entidades Federais
153.800

01 - Pessoal

07 - Contribuições de previdência 5Q
eial
1519.08440212.849 - Atividades a Cargo da Escola Fe
deral de Engenharia de Itajubá -

13.800

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

06 - Salário-Família
1519.08440212.850 - Atividades a Cargo da Escola
lista de Medicina
3.2.7.2 - Entidades Federais

4.300

4.croo
pa~

O). - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial
l5~9.084402l2.85l -

1.424.700
112.000

SQ
181. 400

Atividades a Cargo da Escola Su
perior de Agricultura de Lavras-

3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família
1519.08440212.852 - Atividades a Cargo da Escola Su
perior de Agricultura de Mossoru
3.2.7.2 - Entidades Federais,
01 - Pessoal
1519.08440212.853 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Ciências Agrárias do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
1519.08440212.854 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro

20.100

95.700

524.200
29.600
57.700
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3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
eial

48.800
So

59.500

1519.08440212.855 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Odontologia de Diamantina
3.2.7.2 - Entidades Federais

104.900
3.700

01 - Pessoal
06 - Salário-Família
1519.08440212.856 - Atividades a Cargo da Federação
das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

2.552.800
6.800

01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - contribuições de previdência
cial

S~

510.000

1519.08440212.857 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Amazonas
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

2.293.400

01 - Pessoal
07 - Contribuiçges de Previdência
cial

S2

1519.08440212.858 - Atiyidades a Cargo da Fundação
Universidade de Bra~í1ia
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

410.100

4.641.100

S2

948.900

1519.08440212.859 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Maranhão
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

1. 586.900
8.200

01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

82

255.100

1519.08440212.860 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Rio Grande - RS
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
público

591.800

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

52

101. 700

ATOS
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1519.08440212.861 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade de Uberlândia
3.2.7.5 - Fundações Instituldas pelo Poder
Público
01 -

180.200

Pessoal

07 - Contribuições de Previdência
elal

82

30.300

1519.08440212.862 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal do Acre

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

356.700

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
elal
1519.08440212.863 - Atividades a
Uni versidade

SQ
42.400

Cargo da Fundação
Federal
de
Mato

Grosso

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
10.200

06 - Salário-Família
1519.08440212.864 - Atividades a
Universidade

Cargo da Fundação
Federal
de Ouro

Preto
3.2.7.5 - Fundações InstituIdas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

07

~

Contribuições de Previdência
cial

713.800
SQ
164.600

1519.08440212.865 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

551.600
6.200
SQ

1519.08440212.866 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal do Piauí
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência SQ
eial
1519.08440212.867 - Atividades a Cargo daF:.mdação Uni
versidade Federal de são Carlos3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

125.700

674.900
160.100
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01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
1519.08440212.868 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Institu!das pelo Poder
PÚblico
01 - Pessoal
1519.08440212.869 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Viçosa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
c1a1
1519.08440212.870 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

1.062.500
130.600

120.700

861.400
503.100

25.200
So
47.400

1519.08440212.872 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Ceará
3.2.7.2
01
06
07

-

Entidades Federais
Pessoal
Salário-Família
Contribuições de Previdência So
cial
1519.08440212.873 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Espírito Santo
-

3.041. 200
197.600
75.000

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
1519.08440212.874 - Atividades a Cargo da
de Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-Família
1519.08440212.875 - Atividades a Cargo da
de Federal Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família
1519.08440212.876 - Atividades a Cargo da
de Federal de Juiz de
3.2.7.2 - Entidades Federais

740.600
9.500
Universida

1.383.000
104.600
Universida

2.600
Universida
Fora
-
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01 - Pessoal

174.300

06 - Salário-Família

90.300

1519.08440212.877"'- Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

6.035.600

06 - Salário-Família
07 - contribuições de Previdência

30.700

80

elal

215.300

1519.08440212.878 - Atividades a Cargo da Universida

de Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

129.900
371. 800

06 - Salário-Família
1519.08440212.879 - Atividades a Cargo da

Universid~

de Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

3.889.000

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
elal

191. 500
82
496.300

1519.08440212.880 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

4.087.900
180.000

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial
1519~084402l2.88l

S~

243.400

- Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Pernambuco
-

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

382.100

06 - Salário-Família

393.800

07 - Contribuições de Previdência
cia.1

So
804.100

1519.08440212.882 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

3.260.100

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

43.100
50

l519.084402l2.883 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio Grande do Sul-

67.800
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3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

4.390.400

06 - Salário-Família
07 -

Contribuiç~es

de Previdência

161. 300

So

cial

49.400

1519.08440212 ..884 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

19.853.000

06 - Salário-FamIlia

632.200

1519.08440212.885 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência
cial

80
554.000

1519.08440212.886 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
448.600

01 - Pessoal
06 - Salário-Família

2.000

1519.08440212.887 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural de Pernambuco 3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência
cial

So
52.800

1519.08440212.888 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Pural do Rio de J~
neiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1. 946.500

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

115.000

So
103.000

1519.08440242.883 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio Grande do Sul3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

542.400

06 - Salário-Família
07 - ContribUições de Previdência
cial

800

So
157.300

1519.08442052.848 - Atividades a Cargo da Escola de
Farmácia e Odontologia de Alfenas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

231.800

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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4.400

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de previdência
elal

Se

1519.08442052.849 - Atividades a Cargo da Escola

Fe

81. 200

deral de Engenharia de Itajubá 3.2.7.2 - Entidades Federais
312.900

Dl - Pessoal

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de previdência

1.900

82

eial
1519.08442052.850 - Atividades a Cargo da Escola

219.300
Pa~

lista de Medicina
3.2.7.2 - Entidades Federais
1.011.900

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência

80

eial

245.900

1519.08442052.851 - Atividades a Cargo da Escola Su
perior de Agricultura de Lavras3.2.7.2 - Entidades Federais

Dl - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência

547.300

So

eial

806.100

1519.08442052.852 - Atividades a Cargo da Escola Su
perior de Agricultura de Mossorb
3.2.7.2 - Entidades Federais
170.200

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

82
129.600

1519.08442052.853 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Ciência~ Agráriàs do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
l5l9.084~2052.854

58.900

- Atividades a Cargo da Faculdade
de Medicina do Triângulo Mineiro

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

427.000

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

22.900

So

1519.08442052.855 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Odontologia de Diamantina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
06 - Salário-FamIlia

26.900

117.500
2.800
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07 - Contribuições de Previdência
cial

50

14.600

1519.08442052.856 - Atividades a Cargo da Federaçâo
das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

1.612.200

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

8.800

So
445.200

1519.08442052.857 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Amazonas
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

2.784.100

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

1. 300
50

836.600

1519.08442052.858 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade de Brasília
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

4.906.100
So
1.224.800

1519.08442052.859 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Maranhão
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
1.695.300

01 - Pessoal

1.100

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cia1

So
884.000

1519.08442052.860 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Rio Grande - R5
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

807.300

S2
81.900

1519.08442052.861 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade de Uberlândia
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

150.400
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07 - contribuições de Previdência
elal

So
138.400

1519.08442052.862 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal do Acre

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoa!

289.700

07 - Contribuições de Previdência

52

elal

26.500

1519.08442052.863 - Atividades a Cargo da
Universidade Federal

Fundação
de

Mato

Grosso
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
público
01 - Pessoal

1. 781. 300

06 - Salário-Família

1.400

07 - Contribuições de Previdência 50
elal
1519.08442052.864 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade
Preto

Federal

de

561.900

Ouro

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

867.400

07 - contribuições de Previdência
eial

So
409.300

1519.08442052.865 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Pelotas
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

2.475.200

06 - salário-Família

31.000

07 - Contribuições de Previdência S2
cial
1519.08442052.866 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal do Piauí

896.700

3.2.7.5 - Fundações Instituldas pelo Poder
Púb l Lco
01 - Pessoal

1.165.200

06 - salário-Família

3.000

07 - Contribuições de Previdência
cial
1519.08442052:867 - Atividades a Cargo da
Universidade Federal
Carlos

So

Fundação
de
são

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
público

340.000
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232.600

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

So
351. 200

1519.08442052.868 - Atividades a cargo da fundação
Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
2.250.200

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial
1519.08442052.869 - Atividades a cargo

da

50

880.400

Fundação

Universidade Federal de Viçosa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal

3.419.100

06 - salário-Família
1519.08442052.870 - Atividades a cargo da
de Federal de Alagoas

700
Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

2.592.200

06 - salário-FamIlia
07 - Contribuições de Previdência
cial

55.500
50

23.400

1519.08442052.871 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

3.123.600
700.600

06 - salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
eial

50

1.133.700

1519.08442052.872 - Atividaces a Cargo da Universid~
de Federal do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
4.895.200

01 - Pessoal

54.000

06 - Salário-Fam!lia
07 - Contribuições de Previdência
cia1

50

2.157.900

1519.08442052.873 - Atividades a cargo da Universida
de Federal do F.spírito Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
3.352.400

01 - Pessoal

34.200

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Prêvidência
cia1

So
1. 721.100
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1519.08442052.874 - Atividades a Cargo da

Universid~

de Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entida6es Federais
01 - Pessoal

1.031.000

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previcência

6.200
50

elal

1519.08442052.875 - Atividades a Cargo da
de Federal Fluminense

525.400
Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

5.731.300

06 - Salário-Família

81.200

07 - Contribuições de Previdência
eial

So
4.061.400

1519.08442052.876 - Atividades a Cargo da Universida
de Federa! de Juiz de Fora
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

2.568.600

07 - Contribuições de Previdência

52

elal

547.600

1519.08442052.877 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

9.445.500

06 - Salário-Família

96.600

07 - Contribuições de Previdência
cial
1519.08442052.878 - Atividades a Cargo da
de Federal do Parâ

S~

2.310.800

Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

7e.1. 900

07 - Contribuições de Previdência
eial
1519.08442052.879 - Atividades a Cargo da
de Federal da Paraíba

So
1.45'-'1.300

Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

5.193.100

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cia!

33.300
S~

743.200

1519.08442052.880 - Atividades a Cargo da Vniversida
de Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

3.152.500
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06 -

l(.S.CúC

Sa1ário-Fa~í1ia

07 - Contribuições de Previêência
cial

So
1.055.600

1519.08442052.881 - Atividades a Cargo da Lniversida
de Federal de ?ernar-buco
3.2.7.2 - Fntidades Federais
6.343.300

Dl - Pessoal

104.200

06 - Salário-Família

07 - Contribuições de Previ~ênci~
cial

So
797.500

1519.08442052.882 - Jl.tividades a Cargo da Cnã ve r s í.ôa
de Federal (10 Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
3.013.100

01 - Pe s aqa L

41. f 00

06 - Salário-Família
07 - Contribuições d~ Previdência
cial

So

1.174.500

1519.08442052.883 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio Grande do Sul3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

7.113.100

So
2.167.000

1519.08442052.884 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

7.521. 700

1519.08442052.885 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

4.380.600

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial
1519.08442052.886 -

14.300

50
513.700

Ativida~es

a Cargo da Universida
de Federal de Santa nar í.a

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1.444.5 O

06 - Salário-Fam!lia
07 - Contribuições de Previdência
cia1

124. '/00
S2

1519.08442052.887 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural de Pernambuco 3.2.7.2 - Entidades Federais

676.000
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01 - Pessoal

2.544.000

06 - Salário-Família

268.300

07 - Contribuições de Previdência

S~

eial

712.800

1519.08442052.888 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural do Rio de J~

neiro
3.2.7.2 - Entidades Federais

Dl - Pessoal

643.500

06 - Salário-Familia
87 - Contribuições de previdência
eial
1519.08442062.851 - Atividades a Cargo da Escola

16.000
SQ

148.000

Su

perior de Agricultura de Lavras3.2.7.2 - Entidades Federais
42.600

01 - Pessoal

07 -

Contribu~ções

de Previdência· SQ
15.500

eial
151~.08442062.858

- Atividades a Cargo da Fundação
Universidade de Brasília

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
359.400

01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdência
eial

So
91.200

1519.08442062.884 - Atividades a Cargo da Universid~
de Federal do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
6.032.100

01 - Pessoal
1519.08442072.868 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

65.800

01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdência
cial
1519.08442072.871 - Atividades a Cargo da
de Federal da Bahia

SQ
11.600

Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
11.800

06 -.Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
ci?ll
1519.08442072.879 - Atividàdes a Cargo da
de Federal da Paraíba

50

Universi~~

2.900
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3.2.7.2 - Entidades Federais
465.000

01 - Pessoal

18.300

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de previdência
cial
1519.08~42072.884

So
53.400

- Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Rio de Janeiro
-

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1.316.200

1519.08442232.868 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições õe Previdência
eial

191. 200

50
17.400

1519.08442232.879 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal da Paralba
3.2.7.2 - Entidades Federais
Ql - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

33.900

50
8.200

1519.08442342.879 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

356.100

06 - Salário-Família
07 - Contribuições de Previdência
cial

15.700

So
55.300

1519.0844-4272.887 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural de Pernambuco 3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

19.900

06 - Sa1ário-Faml1ia

9.200

1519.08444322.871 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-FarnI1ia
07 - Contribuições de Previdência
cial

235.800

So
107.600

1519.08444322.886 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

244.600
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06 - Salário-Família

15.60 O

07 - Contribuições de Previdência

So

c i aI

19.600

1519.15814882.850 - Atividades a Cargo da Escola Pau

lista de

~edicina

3.2.7.2 - Entidades Federais
04 -

Inativos

271. 500

1519.15814882.856 - Atividades a Cargo da Federação
das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
04 - Inativos

218.800

06 - Salário-Família

1. 300

1519.15814882.859 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Karanhão
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
04 -

Inativos

1519.15814882.864 - Atividades a Cargo

89.100

da

Uni vez s Ldade v Pede r a L

Fur:dação
de
Ouro

Preto
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público

04 -

Inativos

99.200
4.300

06 - Salário-Família
1519.15814882.865 - htividades a C2rqo da Funcação
t'n t ve r-s dade Federal de Pe I r, c.as
ã

3.2.7.5 - Fundações Insti tU1 ôae. pelo Poder
Público
04 -

1':'.u.::~ vos

·06 -

Sa15rio-FamIlia

1519.l.S814882.868 - At Lv.í.dade s a Ce r co

84.900
4.300

da

r'undaçâo

~niversi0ad~ Fe~eral de Sergipe

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Por,er
Público
04 - t ne.t '.'as
í

1519.1581488~.870

-

4.2CO

a Cargo da Universida
de Federal de Alagoas

Ativirla~es

3.2.7.2 - Fntidades Federais

04 - Inativos
O~
1519.1581488~.e71

-

3alário-FamIli~

- AtiviDades a Cargo da Universida
de Federal da Bahia

1.2.7.2 - Fntidades Federais

132.9(0
7.700

ATOS DO PODER EXECUTIVO

04 - Inativos

342.100

06 - salário-Família
1519.15814882.872 - Atividades a Cargo da
de Federal do Ceará

445

56.200
Universià~

3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

452.700

06 - salário-Família

65.000

1519.15814882.873 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Espírito Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 -

Inativos

110.900

06 - salário-Família
r5l9.15814882.874 - Atividades a Cargo da
de Federal de Goiás

2.800
Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
96.200

04 - Inativos

2.200

06 - Salário-Família
1519.15814882.876 - Atividades a Cargo da un Lv-Ys í.da
de Federal de Juiz de For~
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

95.700
2.000

06 - Salário-Família
1519.15814882.877 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos

742.400

06 - salário-Família
1519.15814882.878 - Atividades' a Cargo da
de Federal do Pará

12.600
Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
208.300

04 - Inativos
06 - Salário-Família
1519.15814882.879 - Atividades a Cargo da
de Federal da Paraíba

6.000
Universid~

3.2.7.2 - Entidades Federais
04 -

Inativos

06 - Salário-Família

273.300
20.500

1519.15814882.880 - Atividades a Cargo da Vniv~rsid~
de Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
05 - Pensionistas

222.900
18.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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12.000

06 - Salário-Família
1519.15814882.882 - Atividades a Cargo da ~niversid~
de Federal do Rio Grande do Norte

3.2.7.2 - Entidades Federais
150.300

04 - Inativos

7.300

06 - Salário-Família
1519.15814882.883 - Atividades a Cargo da Universiê.~
de Federal do Rio Grande do Sul
3.2.7.2 - Entidades Federais

04 - Inativos

971.000

06 - Salário-Família

195.200

1519.15814882.884 - Atividades a Cargo da Universid~
de Federal- do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
3.926.700

04 - In*ivos

276.400

06 --Salário-Família
1519.15814882.885 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 -

124.400

Inativos

8.200

06 - Salário-Família
1519.15814882.886 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Santa Maria
-

3.2.7.2 - Entidades Federais
86.100

04 - Inativos
06 - Salário-Família

11·400

1519.15814882.888 -'Atividades a Cargo da Universida
de Federal Rural do Rio de J~
neiro
3.2,7.2 - Entidades Federais
218.800

04 - Inativos
06 - Salário-Família

17.000

28.00 - ENC~RGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da Presi
dência da República
2802.08442053.109 - Expansão do Ensino Superior
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições
cial

l1. 500.000

de Previdência So

2802.08442052.573 - Regime de' Tempo Integral
gistério Superior

1.800.000

no

Ma

447

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

52.940.000
T O T A L

Art. 29 - Os

rec~sos

304.018.800

necessários

deste Decreto decorrerão de anulação parcial

à

de dotação

execução
orçament§:.

ria consignáda no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da presI
dência da República
Projeto -

2802.03070213.100

3.1.1.Y - Pessoal civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

304.018.800

Art. 39 - O presente crédito, no Anexo

111

da

Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
45.00 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
45.32 - Escola de Farmácia e -Odontologia
de Alfenas
4532.08440212.018 - Administração do Ensino

167.600

4532.08442052.031 - Manutenção do Ensino

317.400

45.33 - Escola Federal
Itajubá

de Engenharia de

4533.08440212.018 - Administração do Ensino

8.300

4533.08442052.031 - Manutenção do Ensino

534.100

45.34 - Escola Paulista de Medicina
4534.08440212.018 - Administração do Ensino
4534.08442052.031 -

~anutenção

1.718.100

do Ensino

4534.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas
45.35 - Escola Superior
de Lavras

1.257.800
e

Pensio
271. 500

de Agricultura

4535.08440212.018 - Administração do Ensino

20.~00

4535.08442052.Q31 - Manutenção do Ensino

1.353.400

4535.08442062.031 - Manutenção do Ensino

58.100

45.36 - Escola Superior
de Mossoró

de Agricultura

4536.08440212.018 - Administração do Ensino
4536.08442052.031 - Manutenção do Ensino

95.700
299.800

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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45.37 - Faculdade

de

Ciências Agrárias

do Pará
4537.08440212.018 - Administração de Ensino
4537.08442052.031 - Mar.utcnção

co

611.5C(

Ensino

45.38 - Faculdade de Ne df c i n a
guIo Mineiro

58.900
do 'Iriân

4538.08440212.018 - Administração do Ensino

108.300

4538.08442052.031 - Manutenção do Ensino

476.800

45.39 - Faculdade de Odontologia de Dia

mantina
4539.08440212.018 - Administração do rnsino

108.600

4539.08442052.031 - Manutenção do Ensino

134.900

45.40 - Federação das Escolas Federais
Isoladas do Estado da Guanabara
4540.08440212.018 - Administração do Ensino

3.069.600

4540.08442052.031 - Manutenção do Ensino

2.066.200

4540.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas
45.41 - Fundação Universidade

e

Pens í.o
220.100

do

Arnazo

nas

4541.08440212.018 - Administração do Ensino

2.703.500

4541.08442052.031 - Manutenção do Ensino

3.622.000

45.42 -

Fundação Universidade de Brasília

4542.08440212.018 - Administração do Ensino

5.590.000

4542.08442052.031 - Manutenção do Ensino

6.130.900

4542.08442062.031 - Manutenção do Ensino

450.600

45.43 - Fundação Universidade

do

Mara

nhâo

1.850.200

4543.08440212.018 - Administração do Ensino

2.580.400

4543.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4543.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

45.44 - Fundação Universidade
Grande - RS

Pensio
89.100

do

Rio

4544.08440212.018 - Administração do Ensino

693.500

4544.08442052.031 - Manutenção do Ensino

889.200

45.45 - Fundação Universidade de Uber1ã~

dia
4545.08440212.269 - Administração do Ensino da Facu!
dade Federal de Engenharia

210.500
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4545.08442052.365 - Manutenção do Ensino da
de Federal de Engenharia

Faculd~

288.800

45.46 - Fundação Universidade Federal do
Acr-e

4546.08440212.018 - AdministT.ação do Ensino

399.100

4546.08442052.031 - Manutenção do Ensino

316.200

45.47 - Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso
4547.08440212.018 - Administração do Ensino
4547.08442052.031 - Manutenção do Ensino
45.48 - Fundação Universidade Federal de
Ouro Preto
4548.08440212.018 - Administração do Ensino
4548.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4548.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensio
nistas
45.49 - Fundação Universidade Federal de
Pelotas
4549.08431962.031 - Manutenção do Ensino

878.400
1. 276.700
103.500

761.400
683.500

4549.08440212.018 - Administração do Ensino
4549.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4549.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

10.200
2.344.600

3.402.900

e

Pensi2
89.200

45.50 - Fundação Uni~ersidade Federal do
Piauí
4550.08440212.018 - Administração do Ensino
4550.08442052.031 - Manutenção do Ensino

1. 508.200

45.51 - Fundação Universidade Federal de
são Carlos
4551.08440212.018 - Administração do Ensino

1.193.100

4551.08442052.031 - Manutenção do Ensino

835.000

583.800

45.52 - Fundação Universidade Federal de
Sergipe
4552.08431992.284 - Administração e Manutenção de C2
légios de Aplicação
4552.08440212.018 - Administração do Ensino
4552.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4552.08442072.276 - Integração das Universidades nas
Comunidades
4552.08442232.277 - Ensino e Prática Desportiva
4552.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

53.900
120.700
3.130.600
77.400
208.600

Pensi2
4.200
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45.53 - Fundação Universidade Federal de

Viçosa
4553.084~1962.525

- Manutenção do Ensino Técnico Agr~
pecuário

850.000

4553.08440212.018 - Administração do Ensino

1.364.500

4553.08442052.031 - Manutenção do Ensino

3.419.800

45.54 - Universidade Federal de Alagoas
4554.0S44Ü212.018 - Administração do Ensino

72.600

4554.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4554.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

2.671.100
e

Pensio

140.600
Bahi~

45.55 - Universidade Federal da
4555.08442052.031 - Manutenção do'Ensino

4.957.900

4555.08442072.276 - Integração das Universidades nas
Comunidades

14.700

4555.08444322.271 - Manutenção de Serviços Hospital~

res

4555.15814882.015 - Encargos com Inativos

343.400

e

Pensi~

nistas

398.300

45.56 - Universidade Federal do Ceará
4556.08440212.018 - Administração do Ensino

3.313.800

4556.08442052.031 - Manutenção do Ensino

7.107.100

~556.15814882.015

- Encargos com Inativos
nistas

e

Pensi~

517.700

45.57 - Universidade Federal do Esprrito
Santo
4557.08440212.018 - Administração do Ensino

750.100

4557.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4557.15814882.015 - Encargos com Inativos
nisty3.s

5.107.700
e

Pensio

113.700

45.58 - Universidade Federal de Goiás
4558.08440212.018 - Administração do Ensino

1.487.600

4558.08442052.031 - Manutenção do Ensino

1.562.600

4558.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

Pensi2

98.400

45.59 - Universidade Federal Fluminense
4559.08440212.018 - Administração do Ensino

2.600

4559.08442052.031 - Manutenção do Ensino
45.60 - Universidade Federal de
Fora
4560.08440212.018 - Administração do Ensino

9.873.900
Juiz de
264.600
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3.116.200

4560.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4560.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

PensiQ

97.700

45.61 - Universidade Federal de Minas Ge
rais
6.281.600

4561.08440212.018 - Administração do Ensino
4561.08442052.031 - ~anutenção do Ensino
4561.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

11. 852 .900

e

Pensio
755.000

45.62 - Universidade Federal do Pará
4562.08421882.031 - Manutenção do Ensino

185.700

4562.08431972.031 - Manutenção do Ensino

642.200
501.700

4562.08440212.018 - Administração do Ensino

2.236.200

4562.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4562.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

e

Pensio
214.300

45.63 - Universidade Federal da Paraíba
4?63.08430212.018 - Administração do Ensino

203.600

4563.08431962.031 - Manutenção do Ensino

609.700

4563.08440212.018 - Administração do Ensino

4.576.800

4563.08442052.031 - Manutenção do Ensino

5.969.600

4563.08442072.232 - Desenvolvimento Comunitário
4563.08442232.277 - Ensino e Prática ~esportiva

536.700
42.100

4563.08442342.093 - Incentivos às Atividades Extra Escolares

427.100

4563.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

293.800

e

PensiQ

45.64 - Universidade Federal do Paraná
4564.08440212.018 - ~dministração do Ensino

4.511.300

4564.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4564.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas
45.65 - Universidade Federal de

4.313.100
e

Pensio
252.900

Pernarrbuco

4565.08440212.018 - Administração do Ensino

1.580.000

4565.08442052.031 - Manutenção do Ensino

7.245.000

45.66 - Universidade Federal do Rio Gran
de do Norte
4566.08440212.018 - Administração do Ensino

3.371.000

4566.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4566.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

5.129.200

e

Pensio
157.600
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45.67 - Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul
4567.08440211.090 - Impl~mentação do Sistema
nejamento
Ad~inist~ação

4567.08440212.018 4567.08440242.019 -

de PIa
163.1ao

do Ensino

4.601.100

Ma~utenção do Centro de Processa
menta de Dados e Informações

4567.15814882.015 - Encargos com Ihativos
nistas

e

Pensi~

1.166.200

45.68 - Universidade Federal do
Janeiro

Rio

de
20.485.200

4568.08440212.018 - Administração do Ensino
4568.08442052.031 -

~anutenção

700.500
9.280.100

4567.08442052.031 - Manutenção do Ensino

do Ensino

7.521. 700

4568.08442062.031 - Manutenção do Ensino

6.032.100

4568.08442072.276 - Integração das Universid~des nas
Comunidades

1.316.200

e

4568.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

Pensio
4.203.100

45.69 - Universidade Federal de Santa Ca
tarina
4569.08431962.287 - Administração e Kanutenção de Co
légios Agrícolas

270.400

4569.08431992.284 - Adrránistração e Manutenção de Co
légios de Aplicação

214.700

4569.08440212.018 - Administração do Ensino

554.000

4569.08442052.031 - ~anutenção do Ensino

4.908.600

e

4569.15814882.015 - Encargos com Inativos
nistas

Pensio
132.600

45.70 - Universidade Federal de Santa Ma
ria
4570.08431962.031 - Manutenção do Ensino

H6.900

4570.08431972.031 - Manutenção do Ensino

130.200

4570.08440212.018 - Administração do Ensino

450.600

4570.08442052.031 - Manutenção do Ensino

2.245.200

4570.08444322.271 - Manutenção de serviços Hcspitalares
4570.15814~82.015

-

45.71

-

4571.08421882.031

-

Encargos com Inativos
nistas

e

un.í versidade Federal
Pernambuco

Rural

92.500

Manutenção do Ensino
A571.08431962.031 - Manutenção do Ensino
4S71.08440212.018

-

279.800

Pensio

Administração cJo Ensino

de

7.200
78.600
52.800
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3.525.1C'C

4571.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4571.08444272.275 ~Manutençãc de Restaurantes
Educandos

para

45.72 - Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro
4572.08431962.285 - Administração e Manutenção de Co
légios Técnicos

111.000

2.164.500

4572.08440212.018 - Administração do Ensino

807.5 n r ·

4572.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4572.15814882.015 - xncar ços com Inativos
ru s t as

e

Pens : :
23S.80C'

Art. 49 - Este Decreto entrarâ em

v~gor

na

da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Brasília, em

04

de

de 1975;

dezembro

1549 da Independência e 879 da RepUb1ica.
ADALBERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
Euro Brandão
João Paulo dos Reis Velloso

Decr-eto

n,· 76 731.

de

4

dezembro

de

U8

:9-(5

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o cré
dito suplementar de Cr$ 83.710.600,00, para re
forço de dotações consignadas no vigente Orçame~
to.

o

VICE- P R E S IDENTE

POBLICA
DE

N O

P r e s I d e n te

EXERCIcIO

d a

DA
D O

RE
CARGO

R e p ú b J I c a, usaE.

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da

Consti

tuição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187,

de

16 de dezembro de 1974,

D E C R E T A

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação
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e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 83.710.600,00 (01

tenta e três milhões, setecentos e dez mil e seiscentos
para reforço de dotações

consignadas

cruzeiros),

no vigente Orçamento,

a

sa

ber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.03 - Secretaria Geral - Entidades
pervisionadas

1503.08070211. 818 - Projetos a Cargo
nal

de

Su

do Fundo Nacio

ues envo Lví.rnent;o da Educ~

ção
3.2.7.2 - Entidades Federais

08 - Diversas

.30.000.000

1503.08442051.818 - Projetos a Cargo do Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educã

çao
3.2.7.2 - Entidades Federais

J8 - Diversas

9.000.000

4.3.7.1 - Entidades Federais

04 - Outras Contribuições

2.029.100

15.19 - Departamento de Assuntos Univer
sitários - Entidades Supervisio
nadas
1519.08080342.849 - Atividades a Cargo da Escola Fe
deral de Engenharia de Itajubá 4.3.7.1 - Entidades Federais
02 - Auxílios para Amortização
vida Pública Externa
l5l9~08080342.879

da

Dí
-

636.200

- Atividades a Cargo da Universida
de Federal da Paraíba

3.2.7.2 - Entidades Federais
08 4.3.7.1 -

3.500

Diversas
Entidades Federais

02 - Auxílios para Amortização
vida PUblica Externa

da

DI
214.500

1519.08080342.881 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidddes Federais
03 - Outros Custeios

10.800

08 - Diversas

21. 700

4.3.7.1 - Entidades Federais
02 - AuxIlias para Amortização
vida Pública Externa

da

Dí

1519.08080342.884 - Atividades a Cargo da Univers1da
de Federal do Rio de Janeiro

273.500
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3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Di versas

2.963.600

1519.08440212.848 - Atividades a cargo da Escola de
Farmácia e Odontologia de Alf~
nas

3.2.7.2 - Entidades gederais
03 - Outros Custeios
1519.08440212.855 - Atividades a cargo da Faculdade
de Odontologia de Diamantina

100.000

3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

400.000

1519.08440212.858 - Atividades a cargo da Fundação
Universidade de Brasília
3.2.7.5 - Fundaíões Instituídas
der PUblico

pelo

Po

03 - Outros Custeios

L688.200

4.3.4. O - Auxílios para Equipamentos e Ins
tal ações

500.000

1519.08440212.859 - Atividades a cargo da Fundação
universidade do Maranhão
3.2.'7.5 - Fundaíões Instituídas
der PUblico

pelo

Po

03 - Outros Custeios

300.000

1519.08440212.861 - Atividades a cargo da Fundação
Universidade de Uber1ândia
3.2.7.5 - Fundações Instituídas
der PUblico

pelo

Po
• 100.000

03 - Outros Custeios
1519.08440212.863 - Atividades a cargo da Fundação
Universidade Federal de Mato
Grosso
3.2.7.5 - Fundaíões Instituídas
der PUblico

pelo

Po

02 - Serviços de Terceiros - Remunera
ção de Serviços Pessoais
03 - Outros Custeios

70.000
930.000

1519.08440212.864 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Ouro
Preto
3.2.7.5 - Fundações Instituídas
der Público
03

pelo

Po

Outros Custeios

300.000

1519.08440212.866 - Ati ví.dades a Cargo da Fundação
Universidade Federal do Piauí
4.3.3.0 - Auxíl~os para Obras Públicas

400.000

4.3.5.0 - Auxílios
nente

700.000

para

Materia!

Perma

456

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

1519.08440212.868 - P.tividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Sergipe

3.2.7.5 -

Funda~ões

Instituldas

pelo

p~

der Publico
03 - Outros Custeios

300.000

1519.08440212.872 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

500.000

4.3,3.0 - Auxílios para Obras Públicas

1.100.000

1519.08440212.882 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal do Rio Grande
do
Norte
3.2.7.2 - Fntidades Federais
03 - Cutros Custeios

1.590.000

4.3.3.0 - Auxílios para Obras P(ililicas
1519.08440212.883 - Atividades a Cargo

daêe Federal
Sul

do

900.000

da -Oo í.ver-s t

Pio Grande

do

3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

1.500.000

1519.08440212.885 - Atividades a Cargo da üru ve r s í.
dade Federal de Santa Catarina3.2.7.2 - Fntidades Federais
1.400.000

03 - Outros Custeios
1519.08440251.850 - Projetos a cargo da Escola
lista de Ned.i.c Lna

Pau
1.000.OUO

4.3.3.0 - Auxílios para 0bras Públicas
1519.08442052.858 - F.tividades a Cargo da Fundação
Universidade de Brasília
3.2.7,.5 - Fundaíões Instituídas
der Poblico

pelo

Po

03 - outros Custeios

77.80 O

1519.08442052.867 - Atividades a Cargo da
llniversidade Federal
Carlos
3.2.7.5 -

Funda~ões

Instituídas
der Público

Fundação
de
são
pelo

Po

03 - Outros Custeios
4.3.5.0 - AuxIlias
nente

para

500.000

Material

Perroa
200.000

1519.08442052.870 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Alagoas
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas

300.000
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1519.08442052.871 - Atividades a Cargo da
da de Federal da Bahia

Univers..!

3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros

Cus~eios

1.600.000

4.3.4.0 - Auxilias para Equipamentas e Ins
talações

450.000

4.3.5.0 - Auxilias
nente

450.000

para

Material

Perma

1519.08442052.875 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

2.000.000

1519.08442052.876 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Juiz de Fora 3.2.7.2 - Entidades federais

700.000

03 - Outros. Custeios
1519.08442052.877 - Atividades a Cargo da Universida
de Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

2.600.000

4.3.4. O - ê.uxf Lí.os para Equipamentos e Ins
talações

600.000

4.3.5.0 - Auxílios
nente

400.000

para

Material

1519.08442052.878 - At.Lví.dade s a Cargo da
dade Federal do Pará

Perma

ün í.ve r sj

3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

1. 000.000

1519.08442052.879 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
4.'3.3.0 - Auxílios para Obras públicas
1519.08442052.881 - Atividades a Carqo da Universi
dade Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios

1.400.000
600.000

2.000.000

1519.08442052.886 - Atividades a cargo da Universi
da de Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1519.08442052.888 - Atividades a cargo da Uni versi
dade Federal Rural do Rio de J~
neiro
3.2.7.2 - Entidades Federais

1.600.000
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03 - Outros Custeios

400.000

1519.08444272.869 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade Federal de Viçosa

3.2.7.5 - Funda2ões Instituídas

pelo

p~

der PUblico

03 - Outros Custeios
1519.08444322.856 - Atividades a Cargo da Federação
das Escolas Federais Isoladas do

300.000

Estado da Guanabara

3.2.7.5 -

Funda~ões

Instituídas

pelo

Po

der PUblico

03 -

Out~os

Custeios

700.000

1519.08444322.857 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade do Ama·zonas

3.2.7.5 - Funda2ões Instituídas
der Publico
03 - Outros Custeios

pelo

Po
400.000

1519.08444322.858 - Atividades a Cargo da Fundação
Universidade de Brasília

3.2.7.5 - Funda~ões Instituídas

pelo

Po

der PUblico

03 - Outros Custeios

1.234.000

1519.08444322.870 - At.Lví.dades a Cargo da Universi
dade Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1519.08444322.876 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Juiz de Fora
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
15.24 - Departamento de Ensino Médio
1524.08080342.027 - Amortização e Encargos de Finan
ciarnento
3.1.3.2 - Outros Serviços de ~erceiros
3.2.4.1 - Juros da Dívida PÚblica
02 - Fundada Externa
4.3.1.1 - Amortização da Dívida Pública
02 - Fundada Externa
15.25 - Departamento de Ensino Médio-En
tidades Supervisionadas
1525.08430212.840 - Atividades a Cargo da Escola Téc
nica Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Di versas

500.000

300.000

14.0M
39.000
147.000

747.000
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15.27 -

Departw~ento

459

do Pessoal

1527.08070212.010 - Administração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

2.300.000

02 - Despesas Variáveis

1.000.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência 50
clal

200.000

15.31 - Coordenação do Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
1531.08080342.027 - Amortização e Encargos de Finan
ciamento
3.2.4.1 - Juros da Dívida PUblica
20.000

02 - Fundada Externa
4.3.1.1 - Amortização da DIvida PUblica
02 - Fundada Externa

90.700

T O T A L
Art.

29 - Os recursos .necessários

83.710.600

à execução

desde Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçament~
ria consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
39.00 - RESERVA DE CONTINGgNCIA
3900.99999999.999 - Reserva de contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

83.710.600

Art. 39 - O presente crédito, no ~nexo 111 da
Lei Orçamentária em curso, obececerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
45.00 - MINI5TeRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
45.02 - Fundo Nacional
~o da Educação

de Desenvolvimen
-

4502.08070211.457 - Apoio a s roj e tos de
Desenvolvi
mento da Educação e Cultura

30.000.000

4502.08442051.457 - Apoio a Projetos de Vesenvo1vi
mento da Educação e Cultura
-

11. 029 .100

45.24 - Escola Técnica Federal de Pernam
buco
4524.08430212.018 - Administração do Ensino

747.000

45.32 - Escola de Farmácia e Odontologia
de 1'.lfenas
4532.0a440212.01e - Administração do Ensino

100.000
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45.33 - Escola Federal de Engenharia
Itajubá

de

4533.08080342.027 - Amortização e Encargos de Fina~
ciamento

636.200

45.34 - Escola Paulista de t'edicina
4534.08440251~536

-

1.000.000

Instalação de Laboratórios

45.39 - Faculdade de Odontologia

de

Dia

rnantina
4539.08440212.018 - Administração do Ensino

400.000

45.40 - Federação das Escolas

Federais

Isoladas do Estado da Guanabara

4540.08444322.271 - Manutenção de Serviços
res
45.41 - Fundação Universidade

P.ospital~

700.000

do

Arnaz2

nas

4541.08444322.271 - Manutenção de Serviços Hospital~

res
45.42 - Fundação Universidade

400.000

de Bras!

lia
4542.08440212.018 - Administração do Ensino
4542.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4542.08444322.271 - Manutenção de Serviços

2.188.200
77.80 O
Hospital~

res
45.43 - Fundação Universidade
nhão

1. 234.000

do

r-'.ar~

4543.08440212.018 - Adminisxração do Ensino
45.45 - Fundação Universidade
lândia

300.000

de

UbeE.

4545.08440212.269 - Administração do Ensino da Facul
dade Federal de Engenha~ia

100.000

45.47 - Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso
4547.08440212.018 - Administração do Ensino

1.000.000

45.48 - Fundação Universidade Federal de
Duro Preto
4548.08440212.018 - Administração do Ensino

300.000

45.50 - Funcação Universidade Federal do
PiauI
4550.08440212.018 - Administração do Ensino
45.51 - Fundação Universidade Federal de
São Carlos

1.100.000
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4551.08442052.031 - Manutenção do Ensino

700.000

45.52 - Fundação Universidade Federal de
Sergipe
4552.08440212.018 - Administração do Ensino
45.53 -

300.000

Fundação Universidade Federal de
Viçosa

4553.08444272.275 - Manutenção de Restaurantes
Educandos

para
300.000

45.54 - Universidade Federal de Alagoas
4554.08442052.031 - Manutenção do Ensino

300.000

4554.08444322.271 - Manutenção de Serviços Hospital~
res

500.000

45.55 -

Universidade Federal da Bahia

4555.08442052.031 - Manutenção do Ensino
45.56 -

2.500.000

Universidade Federal do Ceará

4556.08440212.018 - Administração do Ensino

1. 600.000

45.59 - Universidade Federal Fluminense
4559.08442052.031 - Manutenção do Ensino

2.000.000

45.60 - Universidade Federal de Juiz de
Fora
4560.08442052.031 - Manutenção do Ensino

700.000

4560.08444322.271 - Manutenção de Serviços Hospital~
res

300.000

45.61 - Universidade Federal
Gerais
4561.08442052~031 -

de

l>'.inas

Manutenção do Ensino

3.600.000

45.62 - Universidade Federal do Parâ
4562.08442052.031 - Manutenção do Ensino

1.000.000

45.63 - Universidade Federal da Paraíba
4563.08080342.027 - Amortização e Encargos de Finan
ciamento
4563.08442052.031 - Manutenção do Ensino
45.65 - Universidade
nambuco

Federal

218.000
2.000.000

de

Per

4565.08080342.027 - êmo ru í.aaçào e Encargos de FinaE,
ciamento
4565.08442052.031 - Manutenção do Ensino

306.000
2.000.000

45.66 - Universidade Federal do Fio Gran
de do Norte
4566.08440212.018 - Administração do Ens~no

2.400.000

462

ATOS DO PODER EXECUTIVO

45.67 - Uni versidade Federal do Rio Gran
de do Sul

4567.08440212.018 - Administração do Ensino

1.500.000

45.68 - Universidade Federal do
Janeiro

Rio

de

4568.08080342.027 - Amortização e Encargos de Fina~
ciamento

2.963.600

45.69 - Universidade Federal de Santa Cat!
rina

4569.08440212.018 - Administração do Ensino
45.70 - Universidade Federal
Maria
4570.08442052.031 - Manutenção do Ensino

1.400.000

de

Santa
1. 600.000

45.72 - Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro

4572.08442052.031 -

Manu~enção

do Ensino

400.000

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na d!
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

04

de

dezembro

de 1975;

1549 da Independência e 879 da República.
ADAL'BERTO F. SAN'IQS

José Carlos Soares Freire
Buro Brandão
soõo Paulo dos Reis Velloso

Oecreto n.O

76 732,

de

4

de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura e a En
carqos Gerais da União, o crédito suplementa~ de
Cr$ 43.200.0QO,00, para reforço de dotações co~
signadas no vigente Orçamento.

o

VICE-PRE5 IDENTE
EXERCfclO
NO

P O BLICA

DA

D O

R

E

CARGO

DE
Presidente da R e p " b 1I c a. uSa"
do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da const~
tuição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de
16 de dezembro de 1974,
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DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação
e Cultura e a Encargos Gerais da União, o crédito suplementnr

no

valor de Cr$ 43.200.000,00 (quarenta e três milhões e duzentos mil
Orç~

cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente
menta, a saber:

ccs

1,00

15.00 - MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
15.03 - Secretaria Geral - Entidades
pervisionadas

Su

1503.02070211.818 - Projetos a Cargo do Fundo Nacio
na1 de Desenvolvimento da Educã

çao
3.2.7.2

~

Entidades. Federais

08 - Diversas

40.000.000

1503.08482471.818 - Projetos a Cargo qo Fundo Naod o
na1 de Desenvolvimento da Educ~
ção
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Cort~ribuições

2.000.000

28.00 - tNCARGOS GERAIS DA UNI~O
28.02 - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da presI
dência da República
2802.0844205'3.108 - Implantação de Monitorias
sino Superior

no En

3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remunera
ção de Serviços Pessoais

1. 200.000

T O T A L

43.200.000

Art. 29 - Os recursos necessários
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de

dotação

à

execução
orçament!

ria consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
39.00 - RESERVA DE CONTING~NCIA
3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

43.200.000
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Art. 39 - O presente crédito, no Anexo

IIr

da

Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte progra~ação:
Cr$ 1,00

45.00 - MINISTtRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas

45.02 - Fundo Nacional
to da Educação

de

4502.08070211.457 - Apoio a projetos

Desenvolvimen
-

de

Desenvolvi

menta da Educação e Cultura

40.,000.000

4502.08482471.457 - Apoio a Projetos de Desenvolvimen
to da Educação e Cultura

-

2.000.000

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor

na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasIlia, em

04

de

dezembro

de 1975;

1549 da Independência e 879 da RepÚblica.

ADALBERTO P. SANTOS

soee Carlos Soares Freire
Euro Brandão
João Paulo dos Reis Velloso

Decreto n,·

76 733 ,de 4 de

dezembro

de í97 5

Abre a Encargos Gerais da união o crédito suple
mentar de Cr$ 1.243.700.000,00 para reforço
de
dotações consignadas no vigente~Orçamento.

o

VICE- P R E S IDENTE

POBLICA

NO

EXERCICIO

DA

RE

D O

CARGO

DE
P r e s Jd e n t e d a R e p ú b Ii c a
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111,
Constituição, e da autorização contida no artigo
6.187, de 16 de dezembro de 1974,

69

da

Lei

da
n9

D E C R E T A

Art. 19 - Fica aberto a Encargos Gerais da
Uni
ao, O crédito suplementar no valor de Cr$ 1.243.700.000,00 (hum bi
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cruze~

lhão, duzentos e quarenta e três milhões e setecentos mil
ros), para reforço de dotações orçamentárias
subanexos 2801 e 2802, a saber:

consignadas

aos

Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2801 - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda
2801.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pen
sionistas
3.2.3.1 - Inativos
3.2.3.2 - Pensionistas

716.000.000
465.500.000

3.2.3.3 - Salário-Família
2802 - Recursos sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento
da Presidência da República

28.200.000

2802.03090313.062 - Financiamento de Projetos
Prioritários
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Pro
gramação Especial
TOTAL

34.000.000
1.243.700.000

Art. 29 - Os recursos necessários à
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de aotação

execução
orçament~

ria consignada no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
3900 - RESERVA DE

CONTING~NCIA

3900.99999999.999 - Reserva de contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

1.243.700.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação, ravogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04
de
1549 da Independência e 879 da República.

dezembro

de 1975;

ADALBERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire

João Paulo dos Reis Velloso

Decreto n,O 76 734, de 4
de
dezembro Uu 1975
Abre ao Ministério da Fazenda em favor de dive~
sas unidades orçamentárias o crédito
supleme~
tar de Cr$ 5.150.000,00 para reforço de
dot~
ções consignadas no vigente Orçamento.
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o

VICE- P R E S I D E N T E
POBLICA
NO
EXERC!CIO

DE

Presidente

DA RE
D O CARGO

da República

usando da atribuição que lhe confere o artigo

81,

Constituição, e da autorização contida no artigo

item

69

da

lI!, da

Lei

n?

6.187, de 16 de dezembro de 1974,

DECRE'TA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Fazenda,

em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito

suplemeQ

tar no valor de Cr$ 5.150.000,00 (cinco milhões, cento

e cinque~

ta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamen~rias consig

nadas ao subanexo 1700, a saber:
cr$ 1,00
1700 -

MINIST~RIO

DA FAZENDA

1702 - Secretaria Geral

1702.03090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentós e Vantagens Fixas

3.600.000

1707 - Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional
1707.03073922.002 - Assessoramento Relacionado a
Assuntos de Natureza Ju~ídica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
1713 - Departamento do Pessoal
1713.03070212.010 - Administração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.4.0 - Encargos Diversos
TOTAL

1. 000.000

500.000
50.000
5.150.000

Art. 29 - Os recursos necessários ã execução
deste Decreto decorrerão de anul~ção parcial de dotações orçame~
tãrias consignadas no vigente orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
1700 - MINISTtRIO DA FAZENDA
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Delegac~as

1709 -

Estaduais do Mi
nistério da Fazenda

Atividade - 1709.03070212.122
3.1.1.1 - Pessoal Civil
5.100.000

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

50.000

3.1.4. O - ·Encargos Diversos.

5.150.000

TOTAL

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

04

de 1975;

dezembro

de

1549 da Independência e 879 da República.

AD~BERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

Decreto' n.- 76 735. de 4 de dezembro
de 197.5
Abre a diversos· órgãos o crédito suplementar de
Cr$ 62.201.500,00 para reforço de dotações
co~
signadas no vigente Orçamento.

o
p

DE

D A.

V L C E - P R E S I DE NT E

aB

L I C A

N

o

EXERC!CIO

D 8

R E

CARGO

Presidente da República

usando da atribuição que lhe 'Confere o artigo

81,

Constituição, e da autorização contida no artigo

item
69

da

111,

da

Lei

n9

6.187, de 16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto o crédito suplementar

no

valor de Cr$ 62.201.500,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e um
mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações

orçamentª

rias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
0100 - cÂMARA DOS DEPUTADOS
0100.01010012.017 - Processo Legislativo

22.353.500
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3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

12.795.000
7.842.200

02 - Despesas Variáveis

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
900.000

Social

0100.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pen
sionistas
816.300

3.2.3.1 - Inativos
0200 - SENADO F~DERAL

14.948.000

0200.01010012.017 - Processo Legislativo
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

3.682.000

02 - Despesas Variáveis

9.742.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

500.000

0200.01070242.019 - Manutenção do Centro de Pro
cessamento de Dados e Infor

mações
3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 - Despesas

Var~áveis

192.000

0200.15814882.015 - Encargos com Inativos e
sionistas

Pe~

3.2.3.1 - Inativos

832.000

0700 - JUSTIÇA ELEITORAL

1.500.000

0716 - Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco
0716.02040251.009 - Edifício-Sede do Tribunal
4.1.1.0 - Obras Públicas

1. 500.000

0800 - JUSTIÇA DO TRABALHO
0809 - Tribunal Regional do
lho da 8a. Região

600.000
Trab~

0809.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

6.000

0809.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.3.2 - Outros Serviços de ~erceiros

323.000

0809.02040212.122 - Manutenção dós Serviços Adm~
nis'trativos
"3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
2400 - MINIST~RIO DAS RELAÇQES
EXTERIORES
2400.13724102.183 - Execução da Política Exte
rior
3.1.1.1 - Pessoal Civil

271.000
22.600.000
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01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

17.800.000

02 - Despesas Variáveis

5.000.000

TOTAL

62.201.500

Art. 29 - Os recursos nec~ssar10s à execução
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçament~
rias consignadas no vigente Orçamento, a saber;
Cr$ 1,00
2400 - MINIST~RIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES

1.283..000

Atividade - 2400.13724102.183
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços
PGssoais

38.000
1.000.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

185.000

3.2.3.3 - Salário-Fam!lia
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

60.000
24.300.000

2802 -. Recursos Sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento
da presidência da República
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

22.800.000

Projeto - 2802.03090313.062
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
mação Especial
3900 - RESERVA DE

Progr~

1. 500.000

CONTING~NCIA

36.618.500

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

36.618.500
62.201.500

TOTAL

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em

04

de

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTO P. SANTOS

Armando Falcão
Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro
José Carlos Soares Freire
Joã.o Paulo dos Reis Velloso

dezembro

de 1975;

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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Decreto n," 76 736

de 4

de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor de di versas .uru.d ade s orçamentárias, o
crédito suplementar de Cr$ 14.487.000,00, pa
ra reforço de dotações consignadas no vige!i
te Orçamento.
o

VICE-PRESIDENTE

P OB L I C A
N O
DE
P r e si d e n t e

DARE

EXERCIcIO DO CARGO
d a R e.p ú b I i c a,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111,

da

constituição e da autorização contida no artigo

da Lei

no

l\.rt. 19 - Fica aberto ao Ministério das

M!.

69

6.187, de 16 de dezembro de 1974,

DECRETA

nas e Energia, em favor de diversas unidades

orçamentárias,

crédito suplementar no valor de Cr$ 14.487.000,00

o

(quatorze m!

lhões, quatrocentos e oitenta e sete mil cruzeiros), para refor
ço de dotações or çarnencâr t as consignadas ao subanexo 2200, a s~
ber:
Cr$ 1,00
2200
2201
2201.09070202.001
3.1.3.2

MINIST~RIO

DAS MINAS
ENERGIA

E

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Outros Serviços de Terceiros

100.000
Cr$ 1,00

2202
2202.09070222.166
4.1.4.0
2202.09090412.005

Secretaria Geral
Serviç~s

de Documentação

Material Permanente

170.000

Coordenação do Planejamento

3.1.4.0

Encargos Diversos

500.000

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

690.000

Aros DO PoDER ExECUTIVO

2202.09100501.273

Pesquisa de Novas Fontes de
Energia

3.1.3.2

Outros Serviços de Terceiros

2204

Inspetoria Geral de Finanças

2204.n9080322.011

Administração
Fin~nceira,
Contabilidade e Auditoria

3.1.4.0

Encargos Diversos

4.1.4.0

Material Permanente

2205

Di visão de Segurança e -Ini0E.
maçoes

2205.09291692.003

Assessoramento Relacionado ã
Segurança Nacional

4.1.4.0

Material Permanente

2207

Departamento de Administração

2207.09070212.013

Coordenação dos Serviços Adwi
nistrati vos

3.1.3.2
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Ou~ros

Serviços de Terceiros

2.500.000

10.000
110.000

150.000

1.300.000
Cr$ 1,00

2208

DepartamentQ Nacional de
Aguas e Energia Elétrica

2208.09510212.176

Coordenação da
Poli tica
Nacional de Recursos Hi
dricos e Energéticos
-

3.1.4.0

Encargos Diversos

2208.09542971.287

Regularização do Rio Parai.
ba do Sul

4.3.3.0

Auxílios para Obras Públi

cas

2210
2210.09070212.010

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal

100.000

8.657.000
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4.1.4.0

Material Permanente

200.000

T o tal

14.487.000

Art. 29 - Os recursos necessários

à

execu

çao deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações 0E,
çamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo

2200,

a saber:

crs
2200

MINISTf:RIO DAS MINAS
ENERGIA

2201

Gabinete do Ministro

Atividade

1,00

E

2201.09070202.004

3.1.3.2

Outros Serviços de Tercei

projeto

2201.09510211.270

ros

8.000.000

Cr$ 1,00
4.1.2.0

Serviços em Regime

de Pro

gramação Especial
Projeto

2201.09530211.271

4.1.2.0

Serviços em Regime
gramação Especial

2202

190.000

de

Pro
200.000

Secretaria Geral

Atividade

2202.09070222.166

3.i.4.0

Encargos Diversos

35.000

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

60.000

Projeto

2202.09070241.309

3.1.3.2

Outros Serviços de

Tercei

ros

1.500.000

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

100.000

4.1.4.0

Material Permanente

100.000

Atividade

2202.09090412.005

3.1.3.1

Remuneração de Serviços Pes

3.1.3.2

Outros Serviços de

soais

ros

-

100.000

Tercei
400.000

473

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Projeto

2202.09530351.757

4.1.5.0

Participação em Constitui
ção ou Aumento de Capital
de Empresas ou
Entidades
Industriais ou Agrícolas

2204
Atividade
3.1.3.2

2205
Atividade

Inspetoria Geral
ças

de

500.000

Finan

2204.09080322.011
Outros Serviços de
ros

Tercei
120.000

Di visão de Segurança e
formações

In

2205.09291692.003
Cr$ 1,00

4.1.3.0
2207

Equipamentos e Instalações
D~partamento

150.000

de Administra

çao
P·rojeto

2207.09070211.076

4.1.1.0

Obras públicas

Atividade

2.000.000

2207.09070212.013

3.1.3.1

Remuneração de Serviços Pes
soais
-

3.1.4.0

Encargos Diversos

~208

Atividade

80.000
152.000

Departamento Nacional
de
Âguas e Energia Elétrica
2208.09510212.176

3.2.7.6

Peaaoas

50.000

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

50.000

2210
Atividade
3.1.3.2

Departamento do Pessoal
2210.09070212.010
Outros Serviços
ros

de

Tercei
700.000

T O tal

14.487.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04
de
1549 da Independência e 879 da República.

dezembro

de 1975;
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ADALB8RTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso

Decret9 n." 76 737 ,de 4

dezembro

de

de 1975

Abre à Justi~a do Trabalho em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 9a. Região o crédito es
pecial de Cr$ 13.500.000,00 para o fim que espe
cifica.

o

-

V I C E - P R E S I DE NT E

POBLICA

NO

EXERCIcIO

DA

DO

R

E

CARGO

DE P r e 5 i d e n t e d a
usando da atribuição que lhe confere o artigo

R e p ú b Iic a
81, item iII,
e da autorização contida no artigo 14 da
Lei

da

Consti~uição,

n9

6.241, de 22 de setembro de 1975,

o E C R E T A

Art. 19 - Fica aberto à Justiça do Trabalho,
favor do Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Região o crédito
cial de Cr$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil

em
esp~

cruze~

ros), para atender despesas a seguir discriminadas:
Cr$ 1,00
0800 - JUSTIÇA DO TRABALHO
0810 - Tribunal Regional do Tra
balho da 9a. Região
0810.02040113.183 - Organização, Instalaçã~ e
Funcionamento do Tribunal
Regional do Trabalho da 9a.
Região
3.1.2.0 - Material de Consumo

600.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

350.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

150.000

4.1.2.0 - Serviços em Regime de
mação Especial

Progr~

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

11. 280.500
753.500
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366.000

4.1.4.0 - Material Permanente

13.500.000

TOTAL

à execução

Art. 29 - Os recursos necessários

deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçament~
ria consignada no vigente Orçamento, a saber:
cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2802 - Recursos Sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento
da Presidência da República
Projeto - 2802.03090313.062
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Progra
mação Especial
-

13.500.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em.o4

de

de 1975;

dezembro

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTO P. SANTOS

Armando Falcão
José Carlcs Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

Decreto

n."76 738

,de

4

dezembro

de

de 197 5

Abre ao orçamento da União, em favor de diversos
órgãos, o crédito suplementar de Cr$
.
3.054.429.100,00 para reforço de dotações consi~
nadas no vigente Orçamento.

o

V I CE - P R E S I DE NT E

POBLICA
DE

N O

P r e s id e n t e

EXERCTcIO
d a

usando da atribuição que lhe confere o artigo

DA

R E

CARGO

D O

R e p ú b Iic a
81,

Constituição, e da autorização contida no artigo

69

item

111,

da

da

Lei

n9

6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 - Fica aberto ao orçamento da Uhião,

em
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favor de diversos órgãos, o crédito sup~ementar no valor de Cr$ ....
3.054.429.100,00 (três bilhões, cinquenta e quatro milhões,
centos e vinte e nove mil e cem cruzeiros), para reforço de

quatr2
dot~

ções orçamentárias consignadas no vigen~e Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
PROGRAMA 0:2 TRABALHO E

NATUREZA DA DESPESA
1100· -

PRESID~NCIA

DA REPÜBLICA

147.159.400
-----

1102 - Gabinete da Vice-Presidência
da República
1102.03070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos

50.000

120 000
c

30.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

25.000

4.1.4.0 - Material Permanente

75.000

1105 - Estddo-Maior das Forças
Armadas

1105.06090202.483 - P1anejamenuo e Coordenação do
Estado-Maior das' Forças Armadas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis
3.2.5.q - Contribuições de Previdência
Social
1106 - Escola Supe~ior de Guerra
1106.06.09206'2.482 - Estudos Relacionados a Se
gurança Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios &,te
riores
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

264.000
63.000

123.000
22.000
36.700

1109 - Agência Nacional
1109.03070.232.030 - Divulgação de Atos Oficiais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

1.300.000
810.000
2.350.000
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3.2.3.3 - Salário-Família
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25.000

1111 - Escola Nacional de Informações
1111.06292172.031 - Manutenção do Ensino
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

200.000
80,)000
700. MÓ

1112 - Hospital das Forças Armadas
1112.14754322.271 - Manutenção de Serviços Ho~
pita lares
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis

6.000.000

3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Antê
riores

800.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

800.000

1114 - Secretaria de Planejamento-En
tidades Supervisionadas
1114.03070212.801 - Atividades a Cargo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geog~~
fia e Estatística
3.2.7~5

- Fundações Instituidas pelo PQ
der Público

Ql

Pessoal

7.122.200

02 - Servixos de Terceiros - Rem~
neraçao de Serviços Pessoais

84.900

1114.03070222.803 - Atividades a Cargo do Canse
lho Nacional de Pesquisas 3.2.7.2 -

Entidade~

Federais

01 - Pessoal
03 - Outros Custeios
07 - Contribuições de Previdência
Social
4.3.5.0 - Auxílios para Material Per
manente

300.000
52.,00
270.900
25.600

1114.03090442.801 - Atividades a Cargo da Fundação
Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística
3.2.7.5

Fundações Instituidas pelo
Poder Público

01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdência
Social

65.685.300
5.409.300
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1114.03100501.803 - Projetos a Cargo do Conselho
Nacional de Pesquisas
3.2.7.2 - Entidades Federais
295.100

03 - Outros Custeios
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas

2.000.000

4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e
Instalações

2.646.100

4.3.5.0 - Auxílios para Material Per
manente

212,100

4.3.7.4 - Diversas

04 - Outras Contribuições

2.000.000

1114.03100502.803 - Atividades a Cargo ,do Con
selho Nacional de Pesquisas
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal
03 - Outros Custeios
07 - Contribuições de previdência
Social
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e
Instalações
4.3.5.0 - AuxílioS para Material Per
manente
1114.03102352.603 - Atividades a Cargo do Canse
lho Nacional de Pesquisas 3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
1114.15814882.801 - Atividades a Cargo da Funda
ção Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
3.2.7.5 - Fundàções Instituidas pelo
Poder Público
04 - Inativos
06 - Salário-Familia
1114.15844942.801 - Atividades a Cargo da Funda
ção Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatí-stica
3.2.7.5 - Fundações Instituidas pelo
Poder Público
07 - Contribuições de Previdência
Social
1200 - MINISTeRIü DA AERüNAuTICA
1201 - Ministério da Aeronáutica
1201.06070212.290 - Pagamento do Pessoal Civil
e Militar
3.1.1.1 - Pessoal Civil

19.700.000
2.952.500
5.729.100
2.353.900
4.762.300

6.699.700

3.821. 500
314.900

847.600
807 ~.?95. 700
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01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
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128.535.100
6.291.000

3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

365.241. 300

02 - Despesas variáveis

119.428.300

3.2.3.3 - Salário-Familia

15.000.000

120l.06260202.2e8 - Coordenação de Progra~as
a Cargo da Administração
Superior
3.1.3.2 - Outros Serviç0s de Terceiros

200.000

1201.06260212.122 - ~anutenção dos Serviços
Administrativos
3.1.1.2 - Pessoal i'h li tar
02 - Despesas variáveis

81.000.000

1201.06261601.039 - Equipamento e Suprimento de
Or qan í.z açóe s da Aeronáutica
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

4.000.000

1201.06261602.297 - Manutenção e Supri~ento das
Aeronav~s e seus Equipamentos
3.~.2.0

- Material de Consumo

1600 - NItHSTERIO DO EXt:RCITO

88.000.000
1.066.000.000

1601 - Hinistério do Exército
1601.06280212.338 - Pa3qmento de Pessoal Civil
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

93.000.000

02 -

14.000.000

Despesas variáveis

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

5.000.000

1601.06281662.323 - Alimentação de Pessoal
3.1.2.0 - Material de Consumo
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente

161.000.000
30.000.000
4.000.000

1601.06281662.337 - Pagamento de Pessoal Militar
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família

705.000.000
25.000.000
14.000.000

1601.06284322.322 - Suprimento e Manutenção de
Material de Saúde
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

14.000.000
1.000.000

4&J
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2000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

5.724.100

2001 - Gabinete do Ministro
2001.12070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

100.000
l.000.000

2001.12290202.150 - Manutenção da Comissão Ge
ral de Investigações
4.1.4.0 - Material Permanente

167.800

2004 - Ministério Público Federal
2004.12693942.153 - Defesa dos Interesses da
União em Juízo
3.1.2.0 - Material de Consumo

3.2.'5. O - Contribuições de Previdência
Social

70.000
8.100

2005 - Ministério Pú91ico da Justiça
Militar
2005.12693942.153 - Defesa dos Interesses da União

em Juízo
3.1.2.0 - Material de Consumo

10.000

2006 - Ministério Público do Ois
trito Federal e TerritórIos
2006.12693942.153 - Defesa dos Interesses da Uni
ão em Juízo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

26.500

2008 - Divisão de Segurança e Info~
mações
2008.12291692.003 - Assessoramento Relacionado a
Segurança Nacional
3.2.3.3 - Salário-Família

3.000

3.2.5.0 - Contribuições lie Previdência
Social

l. 000

2010 - Conselho Nacional do Trânsito
2010.12093242.156 - Coordenação, Divulgação e Fis
calização do Sistema de Trânsito
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

13.300

02 - Despesas Variáveis

19.200

2012 - Arquivo Nacional
2012.03070222.158 - Guarda e Conservação de Docu
mentos Históricos
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3.1.3.2 - Outros Serviços de

~ercelros

600.000

2013 - Departamento de Admini~tração
2013.12070212.013 - Coordenação dos Serviços Admi
nistrativos
3.1.2.0 -

Mate~ia1

de Consumo

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

1.000.000
600.000

2014 - Departamento de Polícia Fede

ra1
2014.06290211.159 - Administração e Coordenação
das Atividades Policiais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Ante
riores

236.000
1.019.200

2014.06292172.160 - r'ormeqão de Policiais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
2100 -

MINIST~RIO

DA MARINHA

850.000
914.201.600

2101 - Secretaria Geral da Marinha
2101.06100502.268 - Desenvolvimento de Pesquisas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis

455.400
30.700

3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - vencimentos e Vantagens Fixas

3.436.000

02 - Despesas Variáveis

1. 454.200

3.2.3.3 - Salário-Família

36.500

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

31.000

2101.06271632.341 - Manutenção dos Serviços de
Apoio às Forças Navais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

78.897.100

3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáv~is
3.2.3.3 - Salário-Família

129.491.900
65.695.700
3.045.700

2101.06271632.342 - Operação e Adestramento das
Forças Navais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

33.810.000
1. 800.000
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3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

226.580.000

02 - Despesas Variáveis

146.144.800

3.2.3.3 - Salário-Família
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

4.934.000
433.500

2101.06431982.031 - Manutenção do Ensino
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

3.1.1.2 -

Pessoa~

4.526.400
877.100

Militar

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

47.125.000

02 - Despesas Variáveis

25.881.500

3.2.3.3

Salário-Família

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

598.100
145.200

2101.06442052.031 - Manutenção do Ensino
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

1.952.700

02 - Despesas Variáveis

1.733.800

3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

02 -

Despe~as

variáveis

16.243.000
9.956.900

3.2.3.3 - Salário-Família

152.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

355.200

2101.14754322.271 - Manutenção de Serviços Hos
pitalares
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis

10.241. 000
2.616.700

3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

22.725.000

02 - Despesas Variáveis

14.472.000

3.2.3.3 - Salário-Família
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

40.500
529.700

2101.15814862.225 - Assistência Social a Servido
res
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

1.414.500
549.000
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3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

3.100.000

02 - Despesas Variáveis

1.906.800

3.2.3.3 - salário-Família

48.500

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

164.800

2101.16905642.343 - Manutenção dos Serviços de
proteção a Navegação
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas'

12.547.000

3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e vantagens Fixas

16.920.000

02 - Despesas Variáveis

19.595.000

3.2.3.3 - salario-Família

731. 700

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

56.000

2102 - Tribunal Marítimo
2102.16900212.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

660.000
60.000

2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

105.998.300

2802 - Recursos Sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento
da Presidência da República
2802.16080332.027 - Amortização e Encargos de
Financiamento
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01 - Fundada interna

18.996.0fjO

4.3.1.1 - Amortização da Dívida pública
01 - Fundada Interna

59.974.800

2803 - Fundo de Desenvolvimento de
Âreas Estratégicas
2803.03090443.097 - Projetos Especiais na Ârea
da Informática, dos Estudos
e das pesquisas Geográficas
e Estatísticas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
ção Especial
2900 - FUNDO NACIONAL DE
VOLVIMENTO

program~

27.027.500

DESE~

2902 - Recursos sob Supervisão do
Ministério da Aeronáutica

7.650.000
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2902.• 16875233.029 - Construção e Me Lhc r arnent.o
de Aeroportos
4.1.1.0 - Obras Públicas

7.600.000

2902.16875242.305 - Funcionamento dos Serviços

de Proteção ao Vôo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

50.000

--~

3.054.429.100

DETALHAblliNTO DO PROGR~~ DE
TRABALHO Â CONTA DE RECURSOS
VIECULADQS
2900 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

TO
2902 - Recursos sob Supervisão do

7.650.000

Ministério da Aeronáutica
2902.16875233.029 - Construção e Melhoramento
de Aeroportos

04 - Imposto Único sobr~ Lu~rifi
çantes e Combustíveis LíquI
dos e Gasçaoa

2902.16875242.305 - Funcionamento

-d0S

7.600.000

Serviços

de Proteção ao Vôo
04 -

Imposto Cnico sobre Lubrifi

cantes e Combustíveis Lí.quI
dos e Gasosbs

-

50.000

Art. 29 - Os recursos necessários à execuçao

deste Decreto decorrerão de anulação pa:!::"cial de dotações

orçament~

rias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

Cr$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO E NATU
REZA DA DESPESA
1100 -

PRESID~NCIA

DA REPÚBLICA

22.943.200

1109
Agência Nacional
projeto - 1109.03070231.679
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

1.620.000

Atividade - 1109.03070232.030
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pes

soais

380.000
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1111 - Escola Nacional de Informações
Atividade - 1111.06292172.031
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pes
soais

200.000
60.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

200.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

200.000

4.1.4.0 - Material Permanente

320.000

1112 - Hospital das Forças Armadas
Atividade - 1112.14754322.271
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

7.600.000

1114 - Secretaria de .Planejamento-En
tidades Supervisionadas
Ativldade -

1114.03070~12.801

3.2.7.5 - Fundações Instituidas pelo Pc
der Púb1~co
07 - Contribuições de Previdência
Social

4.502.400

Atividade - 1114.03090442.801
3.2.7.5 - Fundaçõ~s Instituidas pelo
Poder Público
02 -

Servi~os de Terceircs - Rem~
neraçao de Serviços Pessoais

1. 618.000

Atividade - 1114.03092172.801
3.2.7.5 - Fundações Instituidas pelo
Poder Público
02 - Servi ias de Terceiros
Remu
neraçao de Serviços Pessoais

818.000

Atividade - 1114.08431972.801
3.2."/.5 - Fundações Instituidas pelo
Poder Público
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
Social

Atividade
3.2.7.5

1. 992.300
523.800

1114.08442052.801
Fundações Instituidas pelo
Poder Público

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
Social

1. 992.300
523.800
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Atividade - 1114.15814882.801
3.2.7.5 - Fundações Instituidas pelo
Poder Público
05 - Pensionistas

392.600

1200 - MINISTtRIO DA AERONÂUTICA

7.200.000

1201 - Ministério da Aeronáutica
Atividade - 1201.06261602.296
4.000.000

3.1.2.0 - Material de Consumo
Atividade -

1201.06261602.297
3.000.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Atividade - 1201.06262172.300
3.1.4.0 - Encargos Diversos
1600 - MINISTtRIO DO

EX~RCITO

.,{

200.000
100.500.000

1601 - Ministério do-Exército
Atividade - 1601.06281662.337
3.1.1.2 - Pessoal Militar
~2

- Despesas Variáveis

3.2.7.6 - Pessoas
2000 -

MINIST~RIO

98.000.000
2.500.000

DA JUSTIÇA

2.424.100

2001 - Gabinete do Ministro
Atividade - 2001.12290202.150
3.1.4.0 - Encargos Diversos

167.800

2004 - Ministério Público Federal
Atividade -

2004.12693942.153

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis

8.100

}.1.4.0 - Encargos Diversos

10.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

60.000

2005 - Ministério Público da Justi
ça Militar
Atividade -

2005.12693942.153

3.1.4.0 - Encargos Diversos

10.000

2006 - Ministério Público do Ois
trito Federal e TerritórIos
Atividade -

2006.12693942.153

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família

18.500
8.000
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2008 - Div!são de Segurança e Infor
maçoes
Atividade - 2008.12291692.003
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

4.000

2010 - Conselho Nacional do Trânsito
Atividade - 2010.12093242.156
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

32.500

2014 - Departamento de Policia Federal
Atividade - 2014.06290212.159
3~l.1.1

- Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.2.0 - Material de Consumo

213.200
382.000

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços ~e~
soais

200.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

JOO.OOO

Atividade - 2014.06291712.161
3.1.2.0 - Material de Consumo.

20.000

Atividade - 2014.06291742.162
3.1.2.0 - Material de Consumo

140.000

Atividade - 2014.06292172.160
3.1..4.0 - Encargos Diversos
2100 -

MINIST~RIO

DA MARINHA

850.0~0

9.185.200

2101 - Secretaria Geral da Marinha
Atividade -

2101.06271632.341

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

7.607.300
1. 577.900
431.500.000

2802 - Recursos sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento
da Presidência da República
Proj~to

- 2802.03070213.100

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

366.500.000

Projeto - 2802.03090313.062
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programª
ção Especial

15.000.000
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2804 - Fundo Nacional de Desenvolvi

menta Cier.tífico e TecnológIco
Projeto - 2804.03100313.121
4.1.2.0 - Serviços em Regime de
ção Especial

Program~

so.ooo.ooe

2900 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL
VlMENTO

2902 -

7.650.000

-

Recu~sos sob Supervisão do
Ministério da Aeronáutica

Projeto - 2902.16875231.044
3.1.4.0 - Encargos Diversos
Projeto -

50.000

2902.16875231.805

4.2.2.0 - Participação em Constituição

ou Aumento de Capital de

Em

presas ou Entidades Comerciais
ou Financeiras

3900 - RESERVA DE CONTINGftNCIA

7.600.000
2.473.026.600

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

2.473.026.600
3.054.429.100

TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRA}~ DE
TRABALHO Â CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

2900 - FUNDO NACIONAL DE

DESENVO~

VIHEN'l'ü

7.650.000

2902 - Recursos sob : supervtaão do
Ministério da Aeronáutica
Projeto - 2902.16875231.044
04 - Imposto Único sobre Lubrifi
cantes e Corr~ustíveis LíquI
dos e Gasosos
Projeto 04 -

50.000

2902.16875231.805
Imposto Onico sobre Lubri'
ficantes e Combustíveis Li
quidos e Gasosos

7.600.000

.Art. 39 - O presente crédito, no Anexo 111

da

Lei Orçamentária em c'urso, obedecerá a seguinte programaçao:
Cr$ 1,00
SUPLEMENTAÇÃO:
4100 -

PRESID~NCIA DA REPÚBLICA-EN
TIDADES SUPERVISIONADAS

4101 - Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
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4101.03070212.264 - Administração da Fundação
4101.03090442.254 - Manutenção da Rede de
ta Estatísticas

7.207.100

Col~

)9.670.800

4101.03090442.255 - Desenvolvimento das Esta
tlsticas Primárias
-

26.731.500

4101.03090442.260 - Levantamento de Dados Geodésicos
Geográficos e Cartográficos

4.692.300

4101.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pen
sionistas

4.136.400

4101.15844942.060 - Contribuição para a Forma
ção do Patrimônio do Servi
dor Público

847.600

4103 - Conselho Nacional de Pesquisas
4103.03070222.245 - Informes Técnico-Cientificos
através do Instituto Brasi1ei
r~ de Bibliografia e Document.~
çao

649.200

4103.03100501.356 - Desenvolvimento de Pesquisas
Espaciais

5.153.300

4103.03100503.033 - Reapare1hamento de Centros
de Pesquisa

2.000.000

4103.03100502.246 - Pesquisas Técnicas e Cienti
ficas através do Instituto-de
Pesquisas Espaciais
4103.03100502.247 - Pesquisas Técnicas e Cientí
ficas através do Insti-tutoParaense "Emi1io Goe1di"
4103.03100502.248 - Coordenação da Política
cional de Pesquisas

11.955.800

1.134.000

N~

16.802.100

4103.03100502.249 - Pesquisas Técnicas e Cientí
ficas através do Institutode Matemática Pura e Aplicada

2.978.200

4103.03100502.250 - Pesquisas Técnicas e Cienti
ficas do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia

2.627.700

4103.03102352.177 - Concessão de Bolsas de Estu
dos

6.699.700

CANCELAMENTO:
PRESID~NCIA DA REPOBLICA-EN
TIDADES SUPERVISIONADAS
4101 - Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística

4100 -

Atividade - 4101.03070212.264

4.502.400

Atividade - 4101.03090442.254

407.000

Atividade - 4101.03090442.255

717.000

Atividade - 4101.03090442.260

94.000

Atividade - 4101.03090442.261

400.000
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818.000

Atividade - 4101.03092172.560
Atividade -

4101.08431972.263

2.516.100

Atividade -

4101.08442052.559

2.516.100

Atividade -

4101.15814882.015

392.600
d~

Art. 49 - Este Decreto entrarâ em vigor na
ta de sua pUblicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04

dezembro

de

de 1975;

1549 da Independência e 879 da República.
ADALBER'W

p. SANTOS

Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Frite Azevedo Mf!-nso
José Carlos Soares Freire
J. Araripe Macedo
GOlbery do Couto e Silva
Jomo Baptista de Oliveira Figueiredo
Antonio JO'rge Correa

Decreto n.o 76 739

. de 4

de

dezembro

de '975

Abre ao Ministério das Comunicações, em favor de
diversas unidades orçamentárias, ó crédito supl~
rnerrt ar' de Cr$ 93.519.600,00, para r-e'foxço de do
tações consignadas no vigente Orçamento.
-

o

VICE-P R E S I D E N T E
L I C A'
NO
EXERC!CIO

OB

p

DE

P r e 5id e n t e

d a

R E

DA

CARGO

D O

R e p ú b Iic a

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IrI, da Cons
ti tuição e da autorização contida no artigo 69 da Lei

nv

6.187,

de

16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério das

Cornunj,

caçoes, em favor de diversas unidades oxçernen cãr.í as , o crédito aup Le
mentar no valor de Cr$ 93.519.600,00 (noventa e três
nhentos e dezenove mil e seiscentos cruzeiros)

I

milhões,

para reforço

de

qu,!,
do
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tações orçamentárias consignadas ao subanexo 1400, a saber:
Cr$ 1./00

1400

M!NIST~RIO DAS COMUNICAÇÕES

1402

Secretaria Geral

1402.05094112.038
3.2.7 . L

Participação em Organismos In
te.....: nacionais
1. 050. 000

Entidades Internacionais

Cr$ 1,00

1403
1403.05210212.816

3.2,2.1
01
1403.05211272.816

3.2.2.1
01
1406
1406.05070211.539
3.1.3.2
1406.05070212.013

Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas
Atividades a Cargo da Empresa
B~asileira de Correios e TEl~
grafos
Empresas Federais
Pessoal

30.365.000

Atividades a Cargo da Empresa
Brasileira de Correios e Tel~
grafos
Empresas Federais
Pessoal
oepe rt ement;o de Administração
Ampliação da Garagem c
lação de Oficinas

Insta
-

Outros Serviços de Terceiros

Outro$ Serviços de Terceiros

3.1.5.0

Despesas de Exercícios
r í.o re s

4.1.4.0

1408
1408.05070212.010

264.700

Coordenação dos Serviços Admi
nistrativos

3.1.3.2

1406.05070212.026

60.678.000

862.300

Ante
3.000

Manutenção de Residências Ofi
ciais
Material Permanente

55.000

Departamento do Pessoal
Aàministração de Pessoal

3.1.2.0

Material de Consumo

71.600

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

90.00 O

4.1.4 .• 0

Material Permanente

80.000

T o tal

93.519.600
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EXECUTIVO

Art. 29 - Os recursos necessários

ã

execução

deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçament~
rias cons~gnadas no vigente Orçamento aos subanexos 1400 e 3900,

saber:

a

Cr$ 1,00
1400
1405
Atividade
4.1.3.0
4.1.4.0
1406

MINIST~RIO

DAS COMUNICAÇÕES

Divisão de Segurança e Infor

maçoes
1405.05291692.003

Equipamentos e Instalações
Mate~ial Permanente

20.000
15.000

Departamento de Administração

Projeto

1406.05070211.539

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

Atividade

264.700

1406.05070212.026

3.1.3:2

Outros Serviços de Terceiros

285.300

4.1.3.0

Equipamentos e Instalações

600.000

1408
Atividade

Departamento do Pessoal
1408.05070212.010

3.1.3.1

Remuneração de Serviços
soais

3.1.3.2

Outros Serviços de Terceiros

3900

RESERVA DE CONTING~NCIA

3900.99999999.999

Reserva de Contingência

3.2.6.0

Reserva de Contingência
To

Pes
110.700
130.900

92.093.000

tal

93.519.600

Art. 39 - Em decorrência do crédito suplementar
aberto, o anexo III da Lei Orçamentária em anexo, sofrerá as segui~
tes a1 terações:
Cr$ 1,00
4400

MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

4401

Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos

4401.05210212.013

Coordenação dos Serviços
nistrativos

A~

30.365.000

·j93
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4401.05211272.075

Manutenção do Serviço
Convencional

Postal
60.678.000

T o tal

91.043.000

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

04

de

dezembro

de 1975;

1549 da Independência e 879 da República.
ADALBERTO

P.

SANTOS

José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis veztoso
Euclides Quandt de Oliveira

Decreto n.o 76 740

,de

4

de

dezembro

de 197

5

Abre ao Governo do Distrito Federal o Crédito
Suplementar de CR$ 87.000.000,00, para refor
ço de dotação consignada no vigente
orçameg
to.

o

V I C E -

OB

p

DE

L I C A

P RE S I DE NT E
EXERC!CIO
NO

P r e s id e n t e

d a

DA

R E

DO CARGO

R e p ú b II c a ,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,

ítem 111, da

Constituição, e da autorização contida no artigo 69, da

Lei n9

6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:
Art. 19 - Fica aberto ao Governo do

Distrito

Federal, o crédito suplementar no valor de CR$ 87.000.000,00 (oi
tenta e sete milhões de cruzeiros), para reforço de dotação

0E

çamentária consignada ao subanexo 3000, a saber.
CR$ 1,00
3000 - TRM~SFERENCIAS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E HUNrC!
PIOS
3005 - Transferências ao Governo
do Distrito Federal
3005.084218B2.929 - Atividades a Cargo do

GQ

verno do Distrito Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal

87.000.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 29 - Os recursos necessários ii execução
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de

dotação CO!!

signada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
CR$ 1,00
2800 - ENCARGOS

GEp~IS

DA

UNIÃO
2802 - Recursos sob SupeE
visão da
ria de
to da

S8cret.§.
Planejameg

Presidência

da República
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoa Civil
Vencimentos

01

e

Vantagens Fixas
Art.

87.000.000

39 - Em decorrência do crédito suplemeQ
obed~

tar aberto, o Anexo 111, da Lei Orçamentária em curso,
cerã â seguinte programaçao:

CR$ 1,00
6000 - 'rRALJSFERÉ:l>JCIAS A ES
TADOS,

DISTRITO FE-

DERAL E MUNICípIOS
6001 - Governo do Distrito
Federal
6001.08421882.404 - Nanut.ençào das Ativi

dades do Ensino
cial do Distrito

Ofi
Fe

deral

87.000.000

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor
data de sua

public~ção,

revogadas as disposições em

na

contr~

rio.
Brasília,

04

de

dezembro

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTO P. SIlNTQS

Jose Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

de 1975;
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Decreto n.O 76 741 ,de

4 de

dezembro

de

5

197

Abre à Justiça do Distrito Federal e dos
Terri
tôrios em favor do Tribunal de Justiça do DistrI
to Federal e do Tribunal de Justiça do Pistrito
Federal - Justiça dos Territórios o crédito
su
p1ementar de Cr$ 1.854.500,00 para reforço de do
tações cons í.qnadas no vigente Orçamento.
-

O

V I CE - P R 2 S I DE NT E

O B. L

P

I C A

N O

P r e s Id e n t e

DE

DA

EXERC!CIO

d a

RE

D O

CARGO

R e p ú b II c a

usando da atribuição que lhe confere o artigo

81,

item

111,

da

da

Lei

n9

Art. 19 - Fica aberto à Justiça do Distrito

F~

Constituição, e da autorização contida no artigo

69

6.187, de 16 de dezembro de 1974,

o

E C R E T A

dera1 e dos Territórios; em favor do Tribunal de Justiça do
to Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal -

Distr!
Justiça

dos Territórios, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.854.500,00

(hum milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos
zeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas

cru
ao

subanexo 1000, a saber:
Cr$ 1,00
1000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDE
RAL E DOS TERRITORIOS 1001 - Tribunal de Justiça do
Distrito, Federal
1001.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços
Pessoais

170.000
31.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

900.000

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social
~

1.000

1001.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
373.000

02 - Despesas variáveis
1001.15814882.015 - Encargos com Inativos e
sionistas

Pe~
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350.000

3.2.3.1 - Inativos
3.2.3.3 - Salário-Família

3.800

1002 - Tribunal de Justiça do Di~
trito Federal - Justiça dos
Territórios
1002.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.2.0 - Material de Consumo

6.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

19.700
1. 854.500

TOTAL

Art. 29 - Os recursos necessários à

ção deste Decreto decorrerão de anulação de dotações

execu

orçament~

rias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
1000 - JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITCRIOS
1001

~

Tribunal de Justiça do Distri

to Federal
Projeto - 1001.02040111.028

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

200.000

4.1.4.0 - Material Permanente

813.800

Atívidade - 1001.02040112.021
200.000

3.1.2.0 - Material de Consumo

15.000

3.2.7.6 - Pessoas
Atividade - 1001.02040122.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e

Van~agens

Fixas

500.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na

data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em

04

de

1549 da Independência e 879 da RepÚblica.

ADALBERTO P. SANTOS

Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
soao Paulo dos Reis Velloso

dezembro

de 1975;
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Decreto n,· 76 742 ,de 4

de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor de
diversas unidades orçamentárias, o crédito suple
mentar de Cr$ 628.864.000,00, para reforço de do
tações consignadas no vigente Orçamento.

o

V I CE - P RE S I DE NT E

POBLICA

DE

NO

P r e 5id e n t e

DA

EXERCIcIO
d a

RE
CARGO

D O

R e p ú b Ii c a

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Cons
ti tuição e da autorização contida no artigo 69 da Lei nç

6.187,

de

16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério

dos

Tran~

portes, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito sup Le
mentar.no valor de Cr$ 628.864.000,00 (seiscentos e vinte e
Lhóes , oitocentos e sessenta e quatro mil cruzeiros),

para

oito

In!.

reforço

de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2700, a saber:
Cr$ 1,00
2700
2701
2701.16070202.001

3.1.1.1
01

2701.16442072.198

MINISTtRIO DOS TRANSPORTES
Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

Desenvolvimento da Operação
Mauâ

3.1.1.1

Pessoal Civil

01

Vencimentos e

Vantagens

Fi

xas

2702
2702.16090412.005

280.000
Cr$ 1,00

9.000

Secretaria Geral
Coordenação do Planejamento

3.1.1.1

Pessoal Civil

01

Vencimentos e
xas

vantagens

Fi
434.000
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2703
2703.15814882.924

3.2.7.2

Secretaria Geral - Entidades
Supervisionad.as
At.Lví dade s a Cargo de

Depar

tamento Nacional
das de Rodagem

Estr~

de

Entidades Federais

04

Ln at.L vos

1.550.000

05

Pensionistas

1. 380. 000

06

Salário-Família

1.950.000

2703.15844942.924

•

3.2.7.2
07
2703.16880212.924

3.2.7.2

Atividades a Cargo do Departa
menta Nacional de Estradas de
Rodagem
Entidades Federais
Contribuições
Social

de

10.000.000

Atividades a Cargo do Departa
menta Nacional de Estradas de
.Rodagem
Entidades Federais

01

Pessoal

06

Salário-Família

07

Contribuições
Social

2703.16895452.921

Previdência

103.000.000
de

13.300.000
Previdência
32.800.000

Atividades a Cargo da Rede Fer
roviária Federal S .A.
Cr$ 1,00

3.2.7.2

Entidades Federais

01

Pessoal

07

Contribuições de Previdência
Social

2703.16905652.922

3.2.2.1
01
2703.16905662.922

3.2.2.1
01

2704

321.2.52.000
90.000.000

Atividades a Cargo da Supe
rintendência Nacional da M~
rinha Mercante
Empresas Federais
Pessoal

18.371. 000

Atividades a Cargo da Supe
rintendência Nacional da H:§:
ri nh a Mercante
Empresas Federais
Pessoal

Inspetoria Geral de Finanças

8.780.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO

2704.16080322.011
3.1.1.1
01

2705

499

Administração Financeira,Go~
tabilidade e Auditoria

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

579.000

Divisão de Segurança e InfoE
maçoes

2705.16291692.003
3.1.1.1
01

2706

Assessoramento Relacionado ã
Segurança Nacional
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

Departamento

de

87.000

Administra

ção
2706.16070212.013
3.1.1.1
01
2706.16070222.166

coordenação dos Serviços Ad
ministrativos
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fi.xas

1.800.000

Serviços de Documentação
Cr$ 1,00

3.1.1.1
01

2707
2707.16895452.199
3.1.1.1
01

Pessoal Civil

Vencimentos e verv- aqe ns Fixas

Estrada de Ferro Tocantins
Operação da Estrada de Ferro
Tocantins
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

3.1.3.2

Outros Serviços de Terceiros

3.1.5.0

Despesas de Exercícios
riores

2708
2708.16070212.010

400.000

450.000
8.000

Ante
20.000

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal

9.247.000

3.1.1.1

Pessoal Civil

3.1.5.0

Despesas de Exercícios
riores

3.2.5. O

Contribuições de Previdência
Social

Ante

1.300.000
600.000

Aros DO PODER EXECUTIVO

.00
2708.16885312.204

3.1.1.1

Pessoal Servindo a Diretoria
de Obras de Cooperação do Ml
nistério do Exército
Pessoal Civil

01

Vencimentos e Vantagens Fixas

02

Despesas Variáveis

54.000

3.1.3.2

Outros Serviços de Terceiros

59.000

3.1.5.0

Despesas de Exercícios

8.971. 000

Ante
2.160.000

riores
2709

Conselho Nacional

de

Trans

portes
2709.16090482.200

Coordenação da

polltica

de

Transportes
3~ 1.

1.1
01

Pessoal Civil
23.000

Vencimentos e Vantagens Fixas

628.864.000

T o tal
Art. 29 - Os recursos necessários

ã

execuçao

deste Decreto, decorrerão de anulação parcial de dotações orçament~

rias consignadas no vigente

orçament~,

aos subanexos 2700,

2800

e

3900, a saber:
Cr$ 1,00

2700

MINIST~RIO DOS TRANSPORTES

2702

Secretaria Geral

Atividade

3.1.3.1

2703
Atividade
3.2.7.2
04
06
Atividade

3.2.7.2

2702.16090412.005
Remuneração de Serviços Pes
soais

3.951.000

Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas
2703.15814882.923
Entidades Federais

Inativos
Salário-Família

1.600.000
66.000

2703.16890212.923
Entidades Federais

01

Pessoal

06

SeLâr-í.o-Perrd Lí.a

07

Contribuições de Previdência
Social

8.577.300
258.700
60.000

ATOS

2707
Atividade

3.1.2.0
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Estrada de Ferro Tocantins
2707.16895452.199
Material de Consumo

28.000

2800

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

2802

Recursos sob Supervisão da Se
cretaria de Planejamento da
Presidência da República

Projeto

2802.03070213.100

3.1.1.1

Pessoal Civil

01

Vencimentos e Vantagens Fixas

506.416.000
Cr$ 1,00

390~

RESERVA DE CONTING~NCIA

3900.99999999.999

Reserva de Contingência

3.2.6. O

Reserva de contingência

107.907.000

T o t a 1

628.864.000

Art. 39 - Em decorrência do crédito suplementar

aberto e dos cancelamentos constantes do p.resente Decreto,

o

Anexo

lI! da Lei Orçamentária em curso, sofrerá as seguintes alterações:
Cr$ 1, 00
5700

MINISTtRIQ DOS TRANSPORTES

SUPLEMENTANDO
5701
5701.16895452.122

5702

Rede Ferroviária Federal S.A.
Manutenção dos Serviços
nistrativos

Admi
411. 252. 000

Superintendência Nacional
Marinha Mercante

da

5702.16905652.755

Subsídio ao Serviços de Trans
portes da Baía da Guanabara
S.A.

5702.16905662.753

Subsídio a Empresa de
ção da Amazônia S.A.

5702.16905662.754

Subsídio ao Serviço de Navega
ção da Bacia do Prata S.A.

5704

5704.15814882.015

18.371. 000

Naveg~

5.329.000

3.451. 000

Departamento Nacional de Estra
das de Rodagem
Encargos com Inativos
sionistas

e

Pen
4.880.000
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5704.15844942.060

Contribuição para Formação do
Patrimônio do Servidor Público

5704.16880212.215

Adreinistração

10.000.000

e Coordenação
da Execução do Plano Nacional
de Viação

149.100.000

T o tal

602.3~3.000

CANCELANDO

5703

Departamento Nacional de

E~

tradas de Ferro
Atividade

5703.15814882.015

L666.000

Atividade

5703.16890212.212

8.896.000

T o tal

10.562.000

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em
04
de
1549 da Independência e 879 da República.

de 1975;

dezembro

ADALBERTO P. SANTOS

José certos Soares Freire
Newton curo Braga
João Paulo dos Reis Velloso
Decreto n,076 743

,de

04 de dezembro

de 1975

Abre ao Ministério da Indústria e do. Comér
cio, o crédito suplementar de Cr$150.000,OO-;
para' reforço de dotações consignadas no v~
gente Orçamento.

o
P

VICE-P

OB L I C A

DE

RE
NO

P r e s I d e n te

SIDENTE
EXERCIcIO
d a

DA
DO

R E

CARGO

R e p ú b 11 c a.

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, i tem IrI,

da

Constituição e da autorização contida no artigo 69

n9

da

Lei

6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA
Art. 19 - Fica aberto ao Ministério

da

In

ATOS

503
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dústria e do Comércio, em favor do Departamento de

rais e do Departamento Nacional de Registro dO· Comércio,
dito suplementar de Cr$ 150.000,00 (cento e cínquenta
zeiros), para reforço de dotações orçamentárias

G~

Serviços
o

crê

mil

cru

consignadas

ao

subanexo 1800, a saber:
Cr$ 1,00
1800

MINIST~RIO

DA INDOSTRIA E DO

CO~RCIO

1807
1807.1107Õ2l2.122

Departamento de Serviços
raís

Ge

Manutenção dos Serviços Admi
nistrativos

3.1.2.0

Material de Consumo

3.1.3.2

Outros Serviços de Terceiros

50.000
50.000
Cr$ 1,00

1808
1808.11663762.227

4.1.4.0

Nacional de Regis
tro do Comércio
-

Departarr~nto

Coordenqção e Administração do
Registro do Comércio e Ativida
des M~rcantis
Material Permanente

50.000

T o tal

150.000

Art. 29 - Os recursos necessários
ção deste Decreto decorrerão de anulação parcial de

à

exec~

dotação or

çamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 1800,

a

saber:
cr$ 1,00
1800

MINIST~RIO

DA INDOSTRIA E DO

COl'1llRCIO

1807

G~

Departamento de Serviços
rais

Projeto

1807.11070211.095

~.1.3.0

Equipamentos e Instalações

T o tal

150.000
150.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

04

de

1549 da Independência e 879 da República.

dezembro

de 1975,
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AOALBERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
Severo Fagundes Gomes
soõo Paulo dos Reis Velloso

Decreto n,G

76 744 '

de 4

de

dezembro

de 197 5

Abre aos Ministérios da previdência

e

Assistên

eia Social, da Saúde e do Trabalho, o crédito s~
plementar de cr$ 239.427.800,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.
V I C E - P R E S I DE NT E
EXERC!CIO
NO
p OB L I C A

DE

P r e s Id e n t e

d a

R E

DA

o

DO

CARGO

R e p ú b II c

a.

usa."c

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da const~

tuição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de
16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto aos Ministérios

da Prev!.

ãência e Assistência Social, da Saúde e do Trabalho, o crédito EU

plementar no valor de Cr$ 239.427.800,00 (duzentos e trinta
ve milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e oitocentos
ros), para reforço de dotações consignadas no vigente

e

no

cruzei

Orçamento,

a saber:
Cr$ 1,00
23.00 -

MINIST~RIO

DA PREVIDENCIA E AS
SIST~NCIA SOCIAL

83.371.500

23.03 - Secretaria Geral-Entidades Su
pervisionadas
2303.15814322.913 - Atividades a Cargo do Institu
to de Previdência e Assistênciã
dos Servidores do Estado
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pe s s oe L
04 - Inativos

29.618.500
1.358.000

07 - contribuições de Previdência So

cial

45.000

ATOS

00
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23.11 - Central de Medicamentos
2311.15754312.387 - Produção e Aquisição
mentos

de Medic2.

3.1.2.0 - Material de Consumo
25.00 -

MINIST~RIO

25.01 - Gabinete

52.350.000

DA SAODE

124.486.100

d~,Ministro

2501.14070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis

150.000

2501.14070202.004 - Assessoramento Técnico
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

50.100

25.02 - Secretaria Geral
2502.14090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.1.1

~

Pessoal Civil
350.000

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

2.621. 000

02 - Despesas variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência So
cial

420.000

4. 1. 2 • O - Serviços em Regime
ção Especial

825.000

de Programa
-

25. O3 - Secretaria Geral - Entidades
pervisionadas

SE

·2503.14070212.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde Púb1!
ca
3.2.7.5 - Fundações Instituídas
der público

pelo

P2
17.017.700

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2

4.109.000

cia1
2503.14070222.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde PÜbl!
ca
3.2.7.5 - Fundaiões Instituídas
der Público

pelo

P~

110.800

01 - Pessoal
2503.14070242.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde PUbl!
ca
3.2.7.5 - Funda1ões Instituídas
der PUblico
01 - Pessoal

pelo

Po
140.100

506
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2503.14442052.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde PÜb1i

ca
3.2.7.5 - Fundaíões Instituidas
der Público

pelo

P~

01 - Pessoal

167.700

2503.14750212.917 - Atividades a Cargo da Fundação
Instituto Oswaldo
Cruz
e
3.2.7.5 - Fundaíões Instituídas
der Público

pelo

P~

Dl - Pessoal

786.400

07 - Contribuições de Previdência S~
eial

209.400

2503 ..14750452 ..917 - Atividades a. Cargo da Fundação
Instituto Oswaldo Cruz
3.2 ..7.5 - Fundaíões Instituidas
der PUblico

pelo

Po

Dl - Pessoal

45.300

2503.14750502.917 - Atividades a Cargo da Fundação
Instituto Oswaldo Cruz
3.2 ..7.5 - Fundaíões Instituldas
der PUblico

pelo

Po

Dl - Pessoal

708.200

07 - Contribuições de Previdência
cial
2503.14752172.917 -

S~

178.800

Lv í.dadas a Cargo da Fundação
Instituto Oswaldo Cruz

-ê t

3.2.7.5 - Fundaíões Instituídas
der PUblico

pelo

P2
398.300

01 - Pessoal
07 -

Contr~buições

de Previdência S2
94.600

cial
2503.14752172.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde PUbl!

ca
3.2.7.5 - Fundaíões Instituldas
der PUblico

pelo

PO
267.200

Dl - Pessoal
2503.14753472.917 - At í.v.í dades a Cargo da Fundação
Instituto Oswaldo Cruz
3.2.7.5 - Fundaíões Instituldas
der PUblico

pelo

P2

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
2503.14754282.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde PÜbl~

ca

130.300
34.700

ATOS DO PODER
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3.2.7.5 - Funda~ões Instituídas
der PUblico

pelo

Po

01 - Pessoal

9.210.300

07 - Contribuições de Previdência S~
cial

1.949.000

2503.14754292.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde Públ~
ca
3.2.7.5 - Funda~ões Instituídas
der P'iililico

pelo

Po

01 - Pessoal

1.116.300

07 - Contribuições de Previdência S2
clal

197.500

2503.14764472.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saúde Públ~
ca
3.2.7.5 - Funda~ões Instituídas
der PUblico

pelo

Po

01 - Pessoal

912.600

07 - Contribuiçõea de Previdência S2
cial
2503.14764482.918 - Atividades a Cargo da Fundação
Serviço Especial de Saú::le Pública
3.2.7.5 - Fundaíões Instituídas
der Público

pelo

189.000

Po
1.522.800

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So

310.000

c í.e I

25.04 - Inspetoria Geral de Finanças
2504.14080322.011 - Administração Financeira, Cont~
bilidade e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e

Van~dgens

Fixas

207.000
34.700

02 - Despesas Variáveis
25.05 - Consultoria Jurídica
250~.14073922.002

- Assessoramento Relacionado a As
suntos de Natureza Jurídica

3.1.1.1 - Pessoal Civil
~l

- Vencimentos e Vantagens Fixas

02 - Despesas Variáveis
25.06 - Divisão de Segurança e
ções

114.000
10.000

Illforrt'§.

2506.14291692.003 - Assessoramento Relacionado à Se
gurança Nacional
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3.1.1.1 - Pessoal Civil

Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas

111.700

25.07 - Departamento de Administração
2507.14070212.013 - Coordenação dos Serviços

Adrol

nistrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil

Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.2.0 - Material de Consumo

700.000
91.100
4S.000

3.2.3.3 - Salário-FamIlia

25.08 - Secretaria de Saúde Pública
2508.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Pro
moção, Proteção e Recuperaçãõ
da Saúde
3.1.l.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência 50
fial
2508.14750442.349 - Informações
Saúde

e

Estatísticas

1.400.000
80.000

02 - Despesas VarLãveis

3.300.000
3S0 .000

de

3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas

SO.OOO

2508.14754292.350 - Controle da Tuberculose
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis
3.2.3.3 - Salário-FamIlia
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência S2
cial

3.300.000
203.000
410.000
49.200

2508.14754292.351 - Controle da Lepra
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência SQ
eial

1.100.000
2S0.000
200.000
39.600

2508.14754302.352 - Fiscallzação sanitária nos Por
tos, Aeroportos e Fronteiras 3.1.1.1 -

Pessoa~

Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis

1.000.000
185.700

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3.2.3.3 - Salário-Família
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência S2
cial
2508.14754302.353 - Controle de Drogas,
Medicamen
tos e Produtos Congêneres
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
2508.14754742.354 - Fiscalização do Exercício Pro
fissional em Saúde
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
25.09 - Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública
250g.147502l2.348 - Coordenação dos Serviços de P~
moção, Proteção e Recuperaçao
da Saúde
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
2509.14754292.355 - Coordenação das Campanhas de Er
radicação e Controle de Endemias
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
3.2.5:0 - Contribuições de Previdência S,2.
cia1
2509.14754292.356 - Controle da Esquistossomose
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Faml1ia
2509.14754292.357 - Controle da Doença de Chagas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Sa1ário-FamIlia
2509.14754292.358 - Controle da Febre Amarela
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens F~as
3.2.3.3 - Salário-Família
2509.14754;92.359 - Controle da Peste
3.1.1.1 - Pessoal civil

509
130 •.000
36.800

200.000

300.000
24.400

200.000
50.000

4.600.000
29.345.000
900.000
6.000.000

700.000
230.000

2.300.000
110.000

1.100.000
260.000

510
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01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família

700.000

180.000

2509.14754292.360 - Controle de Endemias
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantaqens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família

2.300.000
660.000

25.10 - Secretaria de Assistência Médica
2510.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Pro
moção, Proteção e Recuperaçãõ
da Saúde
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
2510.14754282.366 - Proteção e Recuperação
de Mental

da

1.400.000

Saú

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis

3.500.000
933.900

3.2.3.3 - Salário7Famí1ia

250.000

3.2.5. O - Contribulções de Previdência SQ
cial

252.000

2510.14754282.367 - Controle do Câncer
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

600.000
53.900

25.11 - Delegacias Federais de Saúde
2511.14750212.348 - Coordenação dos Serviços de Pro
moção, Proteção e Recuperaçãõ
da Saúde
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família

2.000.000
247.000

2511.14750212.368 - Coordenação Regional dos Servi
ços de Saúde e Saneamento
3.1.1.1 - Pessoal civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família

150.000
20.00 O

25.12 - Departamento do Pessoal
2512.14070212.010 - Administração de Pessoal
3.1.l.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.5. O - Despesas
res

5.550.000

de Exercícios Anteri2
1.000.000

ATOS
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DO PODER EXECUTIVO

650.000

3.2.3.3 - Salário-Família
2512.14754282.225 - Assistência Social a Servidores
3.1.1.1 - Pessoal Civil

100.000

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
26.00 - MINIST~RIO DO TRABALHO

31. 570.200

26.01 - Gabinete do Ministro
2601.15070202.001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil

360.000

02 - Despesas Variáveis
2601.15073922.002 - Assessoramento Relacionado a
suntos de Natureza Jurídica

A~

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

200.300

2601.15800212.185 - Julgamento dos Recursos Relacio
nados ao Trabalho Marítimo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

153.000

26.02 - Secretaria Geral
2602.15090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.2.3.3 - Salário-Família

200.000
60.000
400

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

60.000

4.1.4.0 - Material Permanente

45.000

2602.15800242.065 - Serviços de Processamento de Da
dos e Informações
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despe~as Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência So
cia1

520.000
4.635.000
1.U4.100

2602.15814862.186 - Coordenação Assistencial e Pre
videnciária na Amazônia Legal 3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis

6.000

26.05 - Inspetoria Geral de Finanças
2605.15080322.011 - Administração Financeira, Cont~
bi1idade e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

370.000

512

ATOS DO PODER

EXECU~VO

26.06 - Divisão de Segurança e

Inforrn~

ções
2606.15291692.003 - Assessoramento Relacionado à s~

gurança Nacional

3.1.1.1 - Pessoal Civil
60.000

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
26.07 - Secretaria de Relações do Trab~

lho
2607.15800212.187 - Administração e Fiscalização do
Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
147 ..Q00

02 - Despesas Variáveis

400

3.2.3.3 - Salário-Família
2607.15804752.189 - Coordenação e Fiscalização

das

Normas de Proteção ao Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

188.000

2607.15804762.188 ~ supervisão da Higiene e Segura~
ça do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 - Vencimentos e vantagens .Fixas

145.000

3.2.3.3 - Salário-Família

400

26.08 - Secretaria de Emprego e Salário
2608.15800422.192 - Coordenação e Orientação
lítica Salarial

da Po

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

479.100

3.2.3.3 - Salário-Família

2.900

26.09 - Secretaria de Mão-de-Obra
2609.15804772.193 - Fixação e Acompanhamento
lItica de Mão-de-Obra

da

P~

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 -

Despesas Variáveis

674.000
40.000

26.10 - Departamento de Administração
2610.15800212.013 - Coordenação dos Serviços
nistrativos

Adm!

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Farnflia
26.11 - Departamento do Pessoal

1.600.000
100.000

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

2611.15800212.010 - Administração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

20.104.600

02 - Despesas Variáveis
TO T A L
Art. 29 - Os recursos necessários
deste Decreto decorrerão de anulação parcial ôe dotações

5.000
239.427.800

ã

execução
orçament-ª.

rias consignadas nO vigente Orçamento, a saber:

ei-s 1,00
25.00 - MINISTtRIO DA SAODE

1.385.700

25.01 - Gabinete do Ministro
Atividade - 2501.14070202.004
4.1.4.0 - Material Permanente

116.400

Atividade - 2501.14750212.345
3.1.2.0 - Material de Consumo

40.000

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

65.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos

24.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

16.500

4.1.4.0 - Material Permanente

80.000

25.02 - Secretaria Geral
Atividade - 2502.14090412.005
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais

15.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3~0 - Equipamentos e Instalações

90.000
53.500

4.1.4.0 - Material Permanente

37.000

4.2.6.0 - Diversas Inversões Financeiras

91.100

25.08 - Secretaria de Saúde PUblica
Atividade - 2508.14750212.348
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais

300.200

25.10 - Secretaria de Assistência Médica
Atividade -

2510.14750212.348

3.1.4.0 - Encargos Diversos

320.000

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

106.400

4.1.4.0 - Material Permanente

17.800

Atividade - 2510.14754282.367
3.1.4.0 - Encargos Diversos
26.00 -

MINIST~RIO

DO TRABALHO

26.01 - Gabinete do Ministro
Atividade -

2601_1S070'02_~n'

12.800
6.892.700

514

ATOS

DO PODEI<

EXECUTIVO

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

91. 800

26.02 - Secretaria Geral
Atividade -

2602.15090412.005

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1~4.0 - Encargos Diversos
Atividade -

10.000

2602.15800242.065

3.2.3.3 - Salário-Família
Atividade -

90.000

2.900

2602.15814862.186

3.1.2.0 - Material de Consumo

45.000

3,.1. 4. O - Encargos Di versos

20.000

26.04 - Secretaria Geral - 6rgãos Regia
nais do Trabalho
Atividade -

2604.15804752.187

3.1.1.1 - Pessoal Civil

02 - Despesas variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência 52
elal

26.06 - Divisão de Segurança

e

3.789.100

1. 566.900

Informa

ções
Atividade -

2606.15291692.003

3.1.l.1 - Pessoal Civil
10.000

02 - Despesas Variáveis

26.07 - Secretaria de Relações

do Trab~

Lho

Atividade 3.1.1.1 -

2607.15800212.187
Pessoal civil

01 - vencimentos e Vantagens Fixas
Atividade -

50.000

2607.15804752.189

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família

10.000
2.000

26.09 - Secretaria de Mão-de-Obra
Atividade - 2609.15804772.193
3.2.3.3 -

Salário-Família

50.000

26.10 - Departamento de Administração
Atividade -

2610.15800212.013

3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas variáveis

385.000

Aros

DO PODER EXECUTIVO
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3.2.5.0 - Contribuições de Previdência So
c í.al,

115.000

26.11 - Dep~rtamento do Pessoal
Atividade - 2611.15800212.010
3.2.3.3 - Salário-Família

45.000

Atividade - 2611.15800212.196
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família

390.000

SO.OOO

Atividade - 2611.15802172.023
3.1.1.1 - Pessoal Civil

140.000

02 - Despesas Variáveis
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

177.058.000

28.02 - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da PresI
dência da República
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

171.878.000

Atividade - 2802.14754282.367
4.1.2.0 - Serviços em Regime
ç ão Especial

de

Program~

5.1S0.000

39.00 - RESERVA DE CONTING~NCIA
3900.99999999.999 - Reserva de Contingência

54.091.400

3.2.6.0 - Reserva de Contingência

54.091.400

T O T A L

239.427.800

Art. 39 - O presente crédito, no Anexo

111

da

Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
Cr$ 1,00
53.00 -

MINIST~RIO

DA PREVID~NCIA E AS
SISTt:NCIA SOCIAL - Entidades Su

perv~sionadas

53.01 - Instituto de Previdência e As
sistência dos Servidores do
tado

Es

5301.1~814322.391 -

Administração e Assistência
dico-Hospitalar

~~~

30.451.500

516

DO PODER EXECUTIVO

ATOS

5301.158143~2.392 - Administração e Manutenção

Hospital
(HSU -

55.00 -

Presidente

do

Médici
570.000

I)

MINIST~RIO DA SAODE - Entidades

Supervisionadas

55.01 - Fundação
Cruz

Oswaldo

Instituto

5501.14750212.348 - coordenação dos Serviços de P~.Q
moção, Proteção e Recuperaçao
995.800

da Saúde

55Dl.1475D452.jaD - Informes e Análise

de Recursos

Humanos para a Saúde

45.300

5501.14750502.268 - Desenvolvimento de Pesquisas

887.000

5501.14752172.023 - Capacitação de Recursos Humanos

492.900

Profiláti

5501.14753472.381 - Produção de Agentes
cos e Terapêuticos

55.02 - Fundação Serviço

165.000

Especial

de

Saúde pública

5502.14070212.348 - Coordenação dos Serviços de Pro
moção, Proteção e Recuperaçãõ

da Saúde

21.126.700

5502.14070222.382 - Edixão e Distribuição

caçoes Didáticás
ao Campo de Saúde

de Publi
Relacionadas
110.800

5502.14070242.019 - Manutenção do Centro de Proces
sarnento de Dados e Informações-

140.100

5502.14442052.370 - Manutenção do Ensino da Escola
de Enfermagem de Manaus

167.700

5502.14752172.023 - Capacitação

de

Recursos

Huma
267.200

nos

5502.14754282.371 - Serviços de Saúde Materno Infan
til

5502.14754282.372 -

~erviços

7.167.600

de Saúde para o Adulto

3.683.700

5502.14754282.373 - Serviços Odontológicos

308.000

5502.14754292.350 - Controle da Tuberculose

172.900

5502 ..14754292.351 - Controle da Lepra
5502.14754292.376 - Controle das Doenças
por Imunizantes

57.900

Evitáveis

5502.14764472.377 - Assistência Técnico - Administra

1.083.000
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Aros DO PODER EXECUTIVO
ti va
Âgua

aos Serviços Aut.ônomos de
1.101.600

5502.14764482.378 - Orientação e Manutenção de Ins
talações sanitárias

1.832.800

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor

na

d~

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04

de

de 1975;

dezembro

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso
J. G. 'do Nascimento e Silva

Decreto n," 76 745. de 04 de

dezembro

de 1975

Abre à Justiça do Trabalho em favor de diversas
unidades orçamentárias, o crédito suplementar de
cr$ 16.708.000,00, para reforço de dotações con
signadas no vigente Orçamento.
-

o
p

DE

V I C E - P R E S I DE N! E
EXERC!CIO
NO
OBL I CA
P r e s Id e n t e

d a

DA

R E

CARGO

DO

R e p ú b II c

a.

usa!!

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Const!
tuição,

é

da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de

16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto à Justiça do Trabalho, em
favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito

suplementar

no valor de Cr$ 16.708.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e o!
to mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias

consig

ATOS·OO PODER EXECUTIVO
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nadas ao subanexQ 08.00, a saber:
Cr$ 1,00
08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO
08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
0801.02040102.021
3.1.1.1
02
3.1.3.2

-

Processamento de Causas
Pessoal Civil
Despesas variáveis
Outros Serviços de Terceiros

08.02 - Tribunal Regional do Trabalho
da la. Região
0802.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Gl - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis
3.2.3.3 - Salário-Fam!lia
0802.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variáveis
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.2.3.3 - Sa1ário-FarnIlia
0802.02040212.122 - Manutenção dos Serviços Aómi
nistrativof"
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
0802.15814882.015 - Encargos com Inativos e
Pel:!
sionistas
3.2.3.1 - Inativos
08.03 - Tribunal Regional do Trabalho
da za. Região
0803.02040112.021 - Processamento dz Causas
3.2.3.3 - Sa1ário-FamI1ia
0803.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família
0803.02040212.122 - Manutenção dos Serviços Adrni
nistrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil

100.000
75.400

750.000
25.000
4.000

2.300.000
10Q.000
100.000
14.000

715.000
85.000
4.000

860.000

2.000

2.377.000
2.500

ATOS

00
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PODER EXECUTIVO

01 - Vencimentos e vantagens Fixas

l.060.000
10.000

3.2.3.3 - Salário-Família
08.04 - Tribunal Regional do Trabalho
da Se , Região
0804.02040212.122 - Manutenção dos Serviços
nistrativos

Admi

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
0804.15814B82.015 - Encargos com Inativos
sionistas

e

500.000

3.2.3.1 - Inativos

os. 05

330.000

Pe~

- Tribunal Regional do Trabalho
da 4a. Região

0805.02040112.021 - Processamento de Causas
47.200

3.1.2.0 - Material de Consumo
~e

3.1.3.2 - Outros Serviços

Terceiros

209.300

0805.02040122.021 - Processamento de Causas
47.400

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

170.700

08.06 - Tribunal Regional do Trabalho
da Sa , Região
0806.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.5.0 - Contribuicões de
Social
.
0806.02040122.021 -

Processa~ento

600.000

Previdência
10.000

de Causas

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

900.000

3.2.5. O - Contribuições 'de Previdência
Social

lQ.OOO

0806.02040212.122 - Manutenção dos Serviços
nistrativos

Adroi

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.5. O - Contribuicões
Social
.
4.1.3.0 - Equipamentos

200.000

de Previdência
10.000
~

Instalações

08.07 - Tribunal Regional do Trabalho
da 6a. Região
0807.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil

50.000

520

Aros DO PODER EXECUTIVO

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

300.000

0807.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

0807.02040212.122 - Manutenção dos Serviços
nistrativos

1.000.000

Adro!

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
0807.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pe~

500.000

sionis tas

3.2.3.1 - Inativos

350.000

08.08 - Tribunal Regional do Trabalho
da 7a. Região
0808.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
0808.02040122.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
0808.02040212.122 - Manutengão dos Serviços Ad~
nistrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversas
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios ~nteriE
res
0808.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pe~
sionistas
3.2.3.1 - Inativos

400.000

1.000.000

286.000
100.000
400.000
6.000
30.500

50.00e

08.09 - Tribunal Regional do Trabalho
da Ba , P,egião
0809.02040112.021 - Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FiXas
0809.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pe~
sionistas
3.2.3.1 - Inativos

167.00
T O T A L

16.708.00

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Art. 29 - Os recursos necessários

521

à execução

deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações

orçame~

tárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
Cr$ 1,00

08.00 - JUSTIÇA DO TRABALHO

5.996.500

08.01 - Tribunal Superior do Trabalho
~tividade

- 0801.02040102.021

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Atividade -

100.000

0801.15814882.015
150.000

3.2.3.1 - Inativos
08.03 - Tribunal Regional do Trabalho
da 2a. Pegião
Atividade - 0803.02040112.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil

•

80.000

02 - Despesas variáveis
Atividade - 0803.02040122.021
3.1.1.1

~

Pessoal Civil
500.000

02 - Despesas variáveis
4.1.4.0 - Material Permanente
Atividade -

60.000

0803.02040212.122

3.1.1.1 - Pessoal Civil
120.000

02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de
Social

Previdência
20.000

Atividade - 0803.15814882.015
3.2.3.3 - Salário-Família

34.000

08.04 - Tribunal Regional do Trabalho
da Sa , p.egião
Atividade - 0804.02040112.021
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
Atividade - Oe04.02040122.021

910.000

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

943.000
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Atividade - 0804.02040212.122
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Ante
riores

1.147.000
62.300

Projeto - 0804.02040251.649
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis

200.000

Projeto - 0804.02040251.650

4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis

67.700

08.05 - Tribunal Regional do Trabalho
da 4a. Região

Atividade - 0805.02040122.021
,3.1.1.1 - Pessoal Civil
02

~

08.06 -

Despesas Variáveis

150.000

Trib~nal

Regional do Trabalho
da Sa. Região

Projeto - 0806.02040251.431

4.1.1.0 - Obras Públicas
Projeto - O~06.02040251.~36

300.000

4.1.1.0 - Obras Públicas

300.000

08.07 - Tribunal Regional do Trabalho
da Ga. Região
Projeto - 0807.02040251.516
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis

40.000

08.08 - Tribunal Regional do Trabalho

da 7a. Região
0808.02040122.021
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
0808.02040212.122
Pessoal civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência
Social
3.2.7.6 - Pessoas

Atividade
4.1.3.0
4.1.4.0
Atividade
3.1.1.1
02
3.2.5.0

-

4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
28.00 - ENCARGOS GERl\IS DA UNIl'io

28.02 - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da Presl
dência da RepÚblica

96.500
50.000

250.000
26.000
10.000
230.000
150.000
9.817.500

ATOS
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Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
39.00 - RESERVA DE

9.817.500

CONTING~NCIA

894.000

3900.99999999.999 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

894.000

T O T A L

16.708.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em

04

dezembro

de

de 1975;

1549 da Independência e 879 da-República.

AOALBERTO P. SANtOS

Armando Falcão
José Carlos Soares Freire
João Paulo dos Reis Velloso

Decr-eto

n,' 76 746

. de 04

de

dezembro

de

1975

Abre ao Ministério do Trabalho, o crédito suple
mentar de Cr$ 7.183.800,00, para reforço de dota
ções consignadas no vigente Orçamento.

o

VICE- P R E S IDENTE

POBLICA
DE

N O

Presidente

EXERCrCIO

da

DA
D O

R E
CARGO

República,usa~

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem 111, da

Constitu~

ção, e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério do Trabalho,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 7.183.800,00 (sete
milhões,

cento e oitenta e três mil e oitocentos cruzeiros), para reforço
dotações consignadas no vigente Orçamento, a saber:

de

Cr$ 1,00
26.00 -

MINIST~RIO

DO TRABALHO

26.02 - Secretaria Geral
2602.15800242.065 - Serviços de Processamento de

D~

dos e Informações
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios

Anteri2
50.000

res

26.04 - Secretaria Geral - órgãos RegiQ
nais do Trabalho

2604.15804752.187 - Administração e Fiscalização do
Traba.lho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
26.06 - Divisão de Segurança e Info~
2606.15291692.003 - Assessoramento Relacionado à Segu
rança Nacional
3.1.4.0 - Encargqs Diversos
TO T A L

2.930.000
183.800
4.000.000

20.000
7.183.800

Art. 29 - Os recursos necessários à execução
deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçame,!!
tãrias consignadas no vigente Orçamento, á saber:
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Cr$ 1, 00
26.00 -

MINIST~RIO

DO TRABALHO

26.02 - Secretaria Geral
Atividade - 2602.15800242.065
3.2.3.4 - Abono ~arniliar
26.04 - Secretaria Geral
nais do Trabalho
Projeto
4.1.1.0
4.2.1.0
Atividade
3.1.1.1

-

50.000
6rgãos Regi.e.

2604.15804751.534
Obras Públicas
Aquisição de Imóveis
2604.15804752.187
Pessoal Civil

2.008.300
2.175.500

02 - Despesas Variáveis
26.06 - Divisão de Segurança e

2.930.000
iltto~

Atividade - 2606.15291692.003
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
TO T A L
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
Social

20.000
7.183.800
100.000

1002 - Tribunal de Justiça do Di~
trito Federal - Justiça dos
Territórios
Atividade - 1002.02040122.021
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
TOTAL

22.600
3.100
1.854.500

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04 de
1549 da Independência e 879 da República.
ADALBERTO P. SANTOS

José Carlos Soares Freire
Arnaldo Prieto
Joôo Paulo dos Reis Velloso

dezembro

na

de 1975;
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Aros

00 PODER

Oecreto n,076

747

EXECUTIVO

. de

04

de

dezembro

Abre ao Ministério do Interior em favor da Se
cretaria Geral e Secretaria Ge;al
Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$.•.
76.220.000~OO, para reforço de dotações cona Lq
nadas no v~gente Orçamento.

o

V I CE L I CA

DE

I DE NT E
EXERCfcIO

P R E S

OB

p

NO

Presidente

DA R E
D O CARGO

da República

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, i tem IH, da Con~
tituição e da autorização contida no artigo 69 da Lei n9 6.187, de

16 de dezembro de 1974,

o E C R E T A

Art. 19

r-í.o r

I

Fica aberto 'ao Ministério do

em favor da Secretarià Geral e Secretaria Geral

-

Ent.e

Entidades

Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 76.220.000,00 (sete~
ta e seis milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros),

para

reforço

de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1900, a saber:

1900
1902
1902.07070212.122
3.1.1.1

MINIST~RIO

DO INTERIOR

Secretaria Geral
Manutenção dos Serviços Admi
nistrativos
Pessoal Civil
Cr$ 1,00

Dl

Vencimentos e vantagens Fixas

02

Despesas variáveis

3.2.5.0

Contribuições
Social

de

150.000
5.550.000

Previdência
1.100.000

ATOS

1903
1903.07070212.900

3.2.7.2

DO PeDER

Secretaria Geral
Supervisionadas

07

Contribuições
Social

Pessoal
Con,tribuições
Social

01
1903.07070212.904

3.2.7.2

840.000
de

Previdência
130.000

Atividades a Cargo da Superin
tendência do Desenvolvimento
da Região Centro Oeste
Entidades Federais
Pessoal

1.130.000

Atividades a Cargo da Superin
tendência do Desenvolvimento
do Nordeste
Entidades Federais

01

Pessoal

07

Contribuições
Social

1903.07070212.905

1. 000.000

Entidades Federais

01

3.2.7.2

22.880.000
dto Previdência

Atividades a Cargo da Superin
tendência do Desenvol ví.men to
da Amazônia

01

1903.07070212.903

Entidades

Entidades Federais
Pessoal

3.2.7.2

-

527

Atividades a Cargo do Departa
mento Nacional de Obras Con
tra as Secas

01

1903.07070212.902

EXECUTIVO

3.150.000
de

Previdência
150.000

Atividades a Cargo da Superin
tendência do Desenvolvimento
da Região Sul
Cr$ 1,00

3.2.7.2
01·
1903.07070212.906

3.2.7.2

Entidades Federais
Pessoal

2.300.000

Atividades a Cargo da Superin
tendência do Vale do são Fran
cisco
Entidades Federais

01

Pessoal

04

Inativos

06

Salário-Família

500.000
70.000
300.000

Aros

528

1903.07070212.907

DO PODER

EXECUTIVO

Atividades a Cargo da Superin

tendência da Zona

Franca

de

Manaus

3.2.7.2
01
1903.07070212.908
3.2.7.2

Entidades Federais
Pessoal

2.020.000

Atividades a Cargo do Territõ
rio Federal do Amapá
Entidades Federais

01

Pessoal

04

Inativos

500.000

06

Salário-Família

500.000

i903.07070212.909
3.2.7.2

Atividades a Cargo do Territõ
rio Federal de Rondônia
Entidades Federais

01

Pessoal

04

Inativos

07

9.000.000

6.780.000
500.000

contribuições de

Previdência

Social

1903.07070212.910
3.2.7.2

620.000

Atividades a Cargo do Territó
rio Federal de Róraima
Entidades Federais

01

Pessoal

04

Inativos

4.000.000
2.50.000
cr$ 1,00

07

contribuições

de

Previdência
500.000

Social

1903.14760212.901

3.2.7.2

Atividades a Cargo do Depart~
mento Nacional de Obras de S~
neamento
Entidades Federais
5.750.000

01

Pessoal

04

Inativos

300.000

06

Salário-Fanúlia

200.000

1903.15070212.911

Atividades a Cargo

da

Fund~

ção Nacional do Indio
3.2.7.5
01

Fundaxões Instituldas pelo Po
der Publico
Pessoal

5.200.000

ATOS

07

1903.15844942.901

00

PODER

Contribuições
Social

529

EXECUTIVO

de

Previdência
630.000

Atividades a Cargo do Departa
menta Nacional de Obras de s~

ne amen t.o
3.2.7.2
07

1903.15844942.911
3.2.7.5
07

Entidades Federais

Contribuições
Social

de

Previdência

150.000

Atividades a Cargo da
ção Nacional do Indio

Funda

Funda~ões Instituídas pelo p~
der PUblico

Contribuições
Soocial

de

Previdência

70.000

T o tal

76.220.000

Art. 29 - Os recursos necessários

à

deste Decreto, decorrerão de anulação parcia~ de dotações

execução
orçame~

tárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 1900 e 2800,

a saber:

crs
MINIST~RIO

1903

Secretaria Geral
Supervisionadas

Atividade

3.2.7.2
07
1906
Atividade

3.1.1.1
02
3.2.5.0

1,00

no INTERIOR

1900

-

Entidades

1903.14760212.901
Entidades Federais
Contribuições de
Social

Previdência

1. 000. 000

Coordenação do Projeto Rondon

1906.07442072.544
Pessoal Civil

3.000.000

Despesas Variáveis
Contribuições
Social

de

previdência

2800

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

2802

Recursos sob Supervisão da Se
cretaria de Planejamento dã
Presidência da República

500.000

ATOS
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DO PODER

EXECUTIVO

Projeto

2802.03070213.100

3.1.1.1

Pessoal

ex vi 1

Vencimentos e Vantagens Fixas

01

To t a l

71. 720.000
76.220.000

Art. 39 - Em decorrência do crédito
tar aberto e dos cancelamentos constantes no presente

supleme~

Decreto,

o

anexo 111 da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes altera

çoes:
a)

SUPLEMENTAÇÃO

4900

MINISTtRIO DO INTERIOR - EN
TIDADES-SUPERVISIONADAS

4901

Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas

Cr$ 1,00

4901.07070212.545

Administração do Departamento

4902

Departamento Nacional de Obras
de Saneamento

4902.14760212.545

Administração do Departamento

6.250.000

4902.15844942.060

Contribuis:â9 para a FÇ>rmaçãc.?
do Patrimonio do Servidor Pu
blico
-

150.000

4903
4903.07070212.547

Superintendência do
vimento da Amazônia
Admí.n í.s t r aç âo da

Desenvol

Supe r-Lntep

dência
4904

23.880.000

970.000

Superintendência do De senvo L
vimento da Região centl:ro Oeste

4904.07070212.547

4905
4905.07070212.547

Administração
dênc í.a

da

Superinten
-

1. 130.000

Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste
Administração
dênc.í a

da

Superinteg
3.300.000
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4906

Superintendência do Desenvo1
vimento da Região Sul
-

4906.07070212.547

-Administração
dência

4907

da

Superinte~

2.300.000

Superintendência do Vale
são Francisco

4907.07070212.547

Administração da
dência

4908

do

Supe r Ln t.e n

870.000

Superintendência da Zona Fran
ca de Manaus
-

4908.07070212.547

Administração
dência

da

Superinte~

4909

Território Federal do Amapá

4909.07070212.499

Administração do Território
Federal

4910

Território Federal de Rondô
nia

4910.07070212.499

Administração do Território
Federal

2.020.000
Cr$ 1,00

10.000.000

7.900.000

Território Federal de Rorai

4911

ma
4911.07070212.499

Administração do Território
Federal

4912

4.750.000

Fundação Nacional do Indio

4912.15070212.264

Administração da Fundação

4912.15844942.060

Contribuição para a Forma
ção do Patrimônio do ServI
dor Público

b)

CANCELAMENTO

5.830.000

70.000

532

ATOS

DO PODER

EXECUTIVO

4900

MINISTtRIO DO INTERIOR - EN
TIDADES SUPERVISIONADAS

4902

Departamento Nacional
Obras de Saneamento

Atividade

de
1.000.000

4902.14760212.545

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor

na da

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em

04

dezembro

de

de 1975;

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTO

P.

SANTOS

José Carlos Soares Freire
Maurício -Rangel Reis
João Paulo dos Reis Velloso

Decreto no" 76 748 ,de

4

de

dezembro

de 1975

Abre ao MinistériO da Agricultura, em favor
do Departamento do Pessoal, o crédito suple
menta~ de Cr$ 19.200.000,00, para reforço

dotaçoes consignadas no vigente Orçamento.

o

VICE-P R E S IDENTE

POBLICA
DE

NO

Presidente

EXERC!CIO

D A

D O

R E

CARGO

da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, i tem 111,
Consti tuição e da autorização contida no artigo
6.187, de 16 de dezembro de 1974,

de

69

da

da Lei nç

ATOS

DO PODER EXECUTIVO
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DECRETA
Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Agri
cultura, em favor do Departamento do Pessoal, o crédito supl~
mentar no valor de Cr$ 19.200.000,00 (dezenove milhões
tos mil cruzeiros), para reforço de dotações
signadas ao subanexa 1300, a saber:

e

du.aen

orçamentárias

con

Cr$ 1,00

1300
1313
1313.04070212.010
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3

MINIST~RIO DA AGRICULTURA

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Desp~sas

16.000.000

Variáveis

1.500.000
1. 700. 0:00

Salário-Farn!lia

T o tal

19.200.000

à

Art. 29 - Os recursos necessários

exec~

ção deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação
çameritária consignada no vigente orçanent.o ao subanexo

2800,

ar

a

saber:
Cr$ 1,00

2800

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

2802

Recursos sob Supervisão da
Secretaria de Planejamento
da Presidência da República

Projeto

2B02.03070213.100

3.1.1.1
01

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens
xas

Fi

19.200.000

ATOS

534

DO

PODER

EXECUTIVO

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em

04

de

de 1975;

dezembro

1549 da Independência e 879 da República.

ADALBERTOP. SANTOS

José Carlos Soares Freire

Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis Velloso

Decr-eto n,· 76 749

de 4

de

dezembro

de 1975

Abre ao Ministério do Interior, em favor do
Gabinete do Ministro e da Coordenação do Pr~
jeto Rondou, o crédito suplementar de Cr$ ...
6.000.000,00, para reforço de dotações CO~
signadas no vigente Orçamento.

o
P

DE

V I C E - P RE S I DE NT E

a

B L I C A
P r e 5i d

N

o

e nte

EXERC!CIO

d a

R e

DA
D

CARGO
p ú b I i c a,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, i tem
Consti tuição e da autorização contida no artigo

R E

o

69 da

lI!,

da

Lei

nç

6.187, de 16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério do Inte

.r í.o r , em favor do Gabinete do Ministro e da Coordenação do pr~
jeto Rondon, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.000.000,00
(seis milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçament~
rias consignadas ao subanexo 1900, a saber:

ATOS

DO PODER
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EXECUTIVO

cr$ 1,00
1900

MINISTtRIO DO INTERIOR

1901

Gabinete do Ministro

1901.07070202.001
3.1.3.2

Assessoramento Superior
Outros Serviços de Terceiros

1.000.000
Cr$ 1,00

1906
1906.07442071.737
3.2.7.9

Coordenação do Projeto Ron
don
.
Contribuição ao
Projeto Roridon

Fundo

do

Diversas
T

5.000.000

o tal

6.000.pOO

Art. 29 - Os recursos necessários

à

exec~

ção deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações o~
çameqtárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo

1900,

a saber:
Cr$ 1,00
1900

MINIST~RIO

1901

Gabinete do Ministro

At.Lví dade

3.1.5.0

1902
Atividade
3.2.7.9
Atividade

DO INTERIOR

1901.07070202.001
Despesas de Exercícios
teriores

An
1.000.000

Secretaria Geral
1902.07090212.541
Diversas

1.000.000

1902.07090412.005

3.1.3.1

Remuneração de Serviços pe~
soais

200.000

3.2.7.9

Diversas

600.000

, 4.1.2.0

Serviç~s

em Regime
gramaçao Especial

T o t a I

de

pr~

3.200.000
6.000.000

5'38
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Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua pUblicação, revogadas as disposições em contrário.
B+así1ia, em

04

de

1549 da Independência e 879 da RepÚblica.

AnALBERTO P. SANTOs
José Carlos Soares Freire
Mauricio Rangel Reis
Joâ.o Paulo dos Reis Velloso

dezembro

de 1975;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NQ 76.750 - DE 5 DE
DEZEMBRÓ DE 1975
Altera o Regulamento do FUndo. de
Garantia do '1'empo de Serviço (FGTS) aprovac1,o peta Decreto n Q
59.820. de 20 de dezembro de 1966,
e dá outras providências.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o item lII, do artigo &1, da constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no Decreto-lei nv 1.432. de
5 de dezembro de 1975.
DECRETA:

Art. 1"'. O Regulamento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). aprovado pelo Decreto nc
59 .820. de 20 de dezembro. de 1966,
passa a vigorar com a se~Ulnte redação:
"Art. 19.

..................................
~

19. O crédito de juros e C?r-

reção monetária nas contas vm-

culadas será efetuado trimestralmente.
~ 29. Para efeito de oomputaçâo
de Juros e correção monetária, os
depósitos serão oonsíderados co~o
efetuados no primeiro dia do trímestre civil subsequente e os saques como realízadcs no Ultimo
era do trimestre c:VI, anterior.
§ 4"'. O Banco Depositário que
deixar de creditar nas contas vmculadas, nos prazos fixados pelo
Banco Nacional da Habitação, os
juros e-co.aeçáo monetária a elas
devidos, ücará sujeito, até que regularize a situação. à multa de
0,1 % (hum-décimo por cento) ao
mês. calculada sobre o total apresentado por essas mesmas conc~s
nas datas previstas par", a reahzaçao do crédito".

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

..Art. 22. Ocorrendo rescisão do
contrato de trabaüio, por parte da
empresa, sem justa causa, ficará
esta obrigada a pagar curetamente ao empregado optante os varores relativos aos deposnos referentes ao mês U~ fE:.:>CISão e ao
Imediatamente ancerío-. que ain<la não nouver sino -scolhído ao
Banco Depoartarío a.em da ím-
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portância igual a 10% (dez por
cento) desses valores e do montante dos depósitos, da correção
monetária e dos jure- capitalizados na sua. conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho, na empresa. sob o regime
deste Regulamento
§ 19. Quando ocorrer despedida
por culpa recíproca ou
força
maior, reconhec'das pela Justiça
do Trabalho, o percentual de que
trata este artigo ser", de 5% tcínco por cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos previstos neste Reguiamento .
§ 21:'. Nas hipótese." de uttlízação ua conta vlnculacta a que se
referem os itens Il, UI e IV, do
artigo 24, os valores correspondentes aos depósitos relativos ao mês
da rescísâo ou extinção do contrato de trabalho e ao imediatamente anterior, que ainda não
houver sido recoihído ao Banco
Depositário, deverão ser pagos diretamente ao empregado.

§ 3 Q • As importâncias de que
trata este artigo deverão constar
QU recibo de quitação de rescísâo
do contrato de trabalho, observado o disposto nos parágrafos do
artigo 47.7 da CLT. e eximirão a
empresa exclusivamente quanto
aos valores discrímínadoa.
§ 41:'. Para os fins de aplicação
cas percentagens referidas neste
arugo, o Banco Depositárío atendera aos pedidos de mrormaçâo
de saldos feitos pelas empresas".

"Art. 24

.

1 - Nos casos de despedida sem
Justa causa, inclusive a indireta.
ue culpa recíproca e de força
maior, comprovados com o pagamento dos valores de que tratam
o artigo 22 e seu § 19, ou com
sentença irrecorrfvel da Justiça
do Trabalho;"
-Art. 30

..

§ 3r:>. Na rescisão antecipada do
contrato de trabalho por prazo
determinado, de ínícíatdva da empresa. esta pagará ao empregado
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a eventual diferença entre o varor da indenização prevista no ar-

Importâncias depositadas em um
mês, até o segundo mês subsequente, observados os cronogramas de transferência aprovados
pelo Conselho Monetário Nacional".
Art. 29. Ficam revogados o § 5Q do
artigo 99, do Regulamento do FGTS,
mandado acrescentar pelo Decreto n«
61.405, de 28 de setembro de 19-67, bem
como os itens I e n, do artigo 70, do
mesmo Regulamento, aprovado pelo
Decreto nv 59.&20, de 20 de dezembro
de 1966. e demais disposições em con .
trárío .

ttgc 479 da CLT, e o saldo da sua

conta vinculada".
"Art. 59. A empresa que não

realizar os depósitos previstos neste Regulamento, dentro do prazo
nele prescrito, ficará sujeita à
correção monetária trimestral, de
acordo com 'as Instruções e cocrícrentes expedidos peic Banco Nacional da Habitação, e responderá pela capitalização dos juros, na
forma dos artigos 18 deste Regulamento e 29 do Decreto nv 69.265,
de 22 de setembro de 1971, obrigando-se, ainda, às multas. estabelecidas na legislação do imposto
de renda, bem como às obrigações

Art. 30;>. Estie Decreto entrará em
vigor no dia 19 de janeiro de 1976.
Brasília, 5 de dezembro de 1975;
1540;> da Independência e 879 da
República.

e sanções previstas no Decreto-1.ei
nv 368, de 19 de dezembro de
19'68" .

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simoneen.
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis veuoso
Maurício Rangel Reis
L. G. do Nascimento e Silva

"Art. 70. A título de compen-

sação pelos serviços prestados na
Iorma deste Regulamento, os BanL:OS Depositários poderão manter
em seu poder, livre de ônus, as

DECRETO N° 76.751 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1975

[)ZF:põe sobre a transposição e transformação de carçoe para Categorias dos
Grupos Artesanato, Serviços Auxataree. Outras Atividades de Nivel Superior,
Outras Atividades de Nivel Médio, Serviços Juríüicoe e Serviços de Transporte
Oficial e Portorta, do Quadro Permanente da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, c dá outras. providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e IV, da Constituição
e tendo em vista. o disposto nos artigos 80 e 90 da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASP /10.765, de 1975,
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais Artifice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice de
Mecânica, Artdrice de Eletricidade e Comunicações, Artifice de Carpintaria e
Marcenaria, Artífice de Artes Gráficas e Auxiliar de Artifice do Grupo Artesanato,
código: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: SA-800; MédiCO Veterinário, Engenheiro-Agrônomo, Engenheiro
e Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código: NS-900;
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárías,
Auxiliar de Meteorologia, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista, Tecnolegista, Auxiliar em Assuntos Educacionais, Auxiliar em Assuntos Culturais,
Agente de Cinefotografia e Microfilmagem, 'I'aquígrafo, Agente de Transporte
Marítimo e Pluvial, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio
e Telefonista, do Grupo- Outras Atividades de Nivel Médio, código: NM-1000 e
Motorista Oficial c Agente de portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, código; TP-1200, do Quadro Permanente da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo
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seletivo de que tratam os Decretos de estruturação dos referidos Grupos com as
alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste
Decreto.
Art. 2" Os cargos relacionados no Anexo IH deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na
forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10
de dezembro de H170.
Art. 3" Ficam extintos 'e suprtmtdos do Quadro de Pessoal, da Tabela de
Gratificações pela Representação de Gabinete e da Tabela de Pessoal regido pela
legislação trabalhista, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, os cargos,
empregos e encargos de gabinete relacionados no Anexo IV deste Decreto,cessando o pagamento a colaborador eventual, retribuído mediante recibo, constante do
mesmo Anexo.
Art. 4" O Departamento de Pessoal apostilará os títulos dos funcionários
abrangidos por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5" A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automatdcamente, o pagamento, aos funcionários incluídos no PIano de Classificação' de
Cargos, na forma dos Anexos I e H deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a
este vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo
percebidas pelos refertdoe funcionários a qualquer titulo e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de
servíçd.
§ 1" Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de lu de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo runcíonãrlc, desde aquela data até a publicação deste Decreto .
.- 's 2" A partir ua datada publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transposição ou transformação, s6 poderão perceber as gratificações e indenizações especificadas no Anexo 11 do Decretd-Ieí número 1.341, de
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases e concessão e regulamentação
pertinentes.
Art. 6" Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas raíxas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo 11, vigorarão a partir de 10
de novembro de 1974. correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamenbrios próprios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Art. 7" Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, ortginaflamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na forma do Anexo V deste
Decreto.
Art. 8" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de dezembro de 1975; 154" da Independência e 87" da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paul,o dos Reis VeUoso

O anexo mencionado no presente decreto foi publícado .noD.a.' de 11-12-'75.
DECRE'rD N" 76.752 -

DE 5 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comissão e :transformação de funções
gratificadas em funções de conteença; para a composição das Categorias Direção Superior e Assessoramento. suoertor, do GTUpo-pir.eçáQ~.e A,ss,essgramente Super:ior.es;:.da Tabela Permanente. da Universidrj4e Federal de Alagoas.

O Presidente da República,
iisando da atribuição .que lhe confere o ârtigo 81, ite~ UI, da Constituição, e
tendo .em vista 0. disposto nq artigo 181, itens. I,. rr e 'lII,.do Decreto-Ieí .número
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EXECUTIVO

200, de 25 de fevereiro ãe 1967; no arbígo 4° do Decreto-lei número 900, de 29
setembro de 1969; no arbígo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970;
e o que consta dd Processo DAS? número 10.383, de 1975,
DECRETA:

Art.

l° São reclassiflcadoe e transformados, na forma do Anexo I, em

funções de confiança integrantes das Categorias Direção Superior, Código:
LT-DAS-IOl e Assessoramento Superior, Código LT-DAS-I02, do Grupo Direção

e Assessoramento Superiores, Código LT-DAS-lOO, da Tabela Permanente da
universidade Federal de Alagoas, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura,
os ca-rgos em comissão e as funções gratificadas, a que se refere o mesmo Anexo.
Art. 2° A tra-nsformação das funções gratificadas de que trata este Decreto
somente se efetivará com a publicação do ato de provimento, mantido, até então,
o preenchimento das referidas funções constantes da situação anterior do Anexo I.
Art. 3" As atribuições dos ocupantes das funções de Assessor, de que trata
este Decreto, são as descritas no Anexo I-A.
Art. 4" O provimento das funções de confiança compreendidas no Anexo I,
é de competência do Reitor da Universídade Federal de Alagoas, na forma prevista no item 11 do artigo' 4" do Decreto número 75.656, de 24 de abril de 1975.
Art. 5" Na aplicação deste Decreto, deverá ser observada, quando couber a
disposição constante do artigo 2° do Decreto número 75.656, de 1975.
'
Art. 6° A Universidade F-ederal de Alagoas deverá adotar providências no
sentido de ser adaptado d respectivo Regimento à "Situação Nova" constante do
Anexo I, observadas as normas essenciais e regulamentares pertinentes.
Art. 7° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Alagoas.
Art. 8° Este Decret-o entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contráriO.

Brasília, 5 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
-;:---

Os anexos mencionados no presente decreto "foram publicados noD. O. de
11-12-75 (Suplemento).

DECRETO N9 76.753 -

DE 9 DE

DEZEMBRO DE 1975

Altera o artigo 39 do Decreto número
60.737, de 23 de maio de 1957, que
dispõe sobre a estrutura administrativa do Instituto Brasileiro do
Café ([BC) .

O Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere. o .artigo- 81, itens. lI! ' e., V, .de
.Constituição,·' .- .. -,' .. '. ..
DECRETA:

Art. 19 O artigo ·'3<> e seus parágrafos dQ-Decreto' ·,nQ ·-0.6o., 737; de ,:23
. QE;l. maíoide 1967, passamva. vigorar
.com a seguinte- redação: .'~
J(Arl.;

qualificação e experiência admltodos nomeados, em
comissão, pelo Presidente da República e demissíveis ad nutum.

nístratíva,

Repu-

§ 19 O Presidente da
blíca designará um dos Diretores

para Presidente 'da Autarquia.

§29 AI~~. de suas atribuições
com integrante da Diretoria, caberá a cada Diretor a supervisão
especifica _de uma. área definida
por tato . do 'Ministro da - Indústria
e .do Comércio".
Ar't'. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data. de _sua publicação, .revogadas' as disposições em contrário .
" Br.aflia 9 .de dezembro de .1975.,
_ _ -_

·'M'·.A~ Dtretorfu::do.-rsc "~~b~~6a:~r1depemlênoi<t e

87<>

se constitui de cinco membros;
. ,.
... '
dentre pessoas que satisfaçam os
ERNES-TO:~D-EtSEL i :
c scecmsttos; gerars::::pa.ra:-; tti:tie&titu.c;...:. ,. ;',:6~rerQ :.1!'a,gunães·.Gomes
- '.':'.m· na-funçãô: pt1blIca e {josSUàh1:'. .'. Jbâói PdulO:~àOs-· Reis-'VeUoso, .

da
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DECRETO

N.o 76.754 - DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1975

õeclara de utilidade pública. para [ins
de constituição de servidão »uiministrativa. faixa de terra destinada
à passagem de linha.s de transraíssão da Centrais Elétricas de Goiâe
S.A. - CELG. no Estado de Goiás.

o Presidente da República.
usando da atrtbuícêo que lhe confere
o artigo 81, item IH da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, r~
gulamentadc pelo Decreto n.« 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo
com o oue consta do Processo ·M'1?
703.852/74,
'
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servídãc administrativa. M
áreas de terra situadas na faixa de '1
(seis) metros de largura, tendo corr-o
eixo as linhas de transmissão RlalmaRubiatabae Rubiataba-Nova América
nos Municípios de mesmos nomes no
Estado de Goiás. cujos projetos e
planta de sttuacão foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de
Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo
MME 703.852-74.
Art. 2_~ Ji':!r,a autce-íaada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. - CE'LG a
promover a constituição de servidâc
administrativa nas referidas áreas de
terra. na forma da legislação vigente.
onde tal se fizer necessário. para a
passagem das linhas de transmissão
de que trata o artigo anterior.
Art. 3.° Fica reconhecida a com-enlêncla da constituição .de servidão
administrativa necessária fim favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A.
CELG. para o fim, indicado. a qual
compreende o direito atribuído :\ empresa concessionária de praticar todos os atos de construção. oneracêo
e manutenção. das mencionadas. linhas de bransmíssão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares. bem
como suas possíveis 'alterações ou reconstruções. . sendo-lhe assegurado.
áínda. o acesso à .âera da servidão
através de prédio..s.erviente. desd~ qlJ~
não h,aj-;:t.: outra .vla prattcável ." .,.
Parágrafo único. Os nrflin':'ietil1:,i0O:
das áreas de terra' . attngídas pelÓ

Oi
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ônus limitarão o uso e gozo das
mesmas ao que for compa.nvel com
a existência da servidão, abstendose, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de quaisqu-er atos
que embaracem ou causem danos.
mcluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Cen trais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG. poderá promo
ver. em Juizo. as medidas necessárias
à ccnstdtuiçâo da servidão admintstratdva de caráter uraente. utiliza ndo
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei n." 3.365, -íc 21 de junho
de 1941, com as modificações íntroduaidas pela Lei n.v 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5.° Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. r Jvogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76.755 - DE 9
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza
estrangeiros a ad4'uirirern
direitos sobre os terrenos flue men-

ciona,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição.
e rendo em vista o disposto no art.
205 do Decreto-lei n.s 9.760, de 5 de
setembro de 1946,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam autorizados:
a adcuírír o domínio útil:
1) Andrea Taboas Lopes. de nacíonalldade espanhola, da tração ideal
de 0,001211 do terreno nacional .nterior situado na Rua Senad:.>r Dantas
n- 117, correspondente ao apartamento
241. na Cidade e Estado M Rio de
Janeiro. conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
e n.e 0768-44:652, de 1970;
2) Enzo Glorglo Migl!~tta. de' na:'
cionalidade .ftalíana. da fração ideal
de 0,0082 dovterrencvde marinha e
acrescidos situado na Rua da Lapf.$,
n.s 293 com frente .também para .e
Avenída Augusto Severo f!.o ..'S06;· C0r~
a)
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respondente ao apartamento

1.408,

na Cidade e Estado do Rio de J anei-

conforme processo protocoltzado no
Ministério da Fazen-da sob n n."

TO,

0768-27.716, de 1973;

3) Rebecca Garza Morelra. de nacionalidade norte-americana, da fração ideal de 0,390% do t-erreno

de

acrescido de marinha situado) na Avenida Franldin Roosevelt n." 19 e suplementar: n,v 38 pela Avenida Churchül, correspondente ao apartamento
1.218.

na Cidade e Estado da Rio de

Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob

o n.s 0768-78.814, de 1973;

4) Emilie Kwaysser, de nacionalldade autriaca, da fração ideal de 1··6

do terreno de acrescido de marinha
situado na Rua Marechal Cantuária
n." 143. correspondente ao apartamento n,e 1, na Cidade e 'F..stado do
R'o de .Ianeíro. conforme processe
protocolizado no Ministéhoda Fa-zenda sob o n,e 0768-28.292, de 1974;
5) José Cabaleiro Sanjuan, de nacionalidade espanhola da fração ideal
de 1/108 do terreno de marinha situado na Rua Santana n." 1"78, correspondente ao apartamento
1.103,
na Cidade e Estado do Rio .te Janeiro
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
0768-7.522, de 1975;

6) Riley Laverne Tyler, de nacionalidade
norte-americana. ria fração
ideal de 10/145 do terreno de martnha situado na Avenida Atlântica n.s
746, correspondente ao apartamento
1.101, com direito a uma vaga na garagem, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n." 0768-9,094, de 1975;
7) Eugenio Dell'Armi, de nacionalidade italiana, da fração Ideal de "
22,128/3,360 do terreno de marinha
situado na Rua Frei Caneca nv 148,
correspondente ao apartamento 8C6,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocoltzado no Ministério da Fazenda sob o
n,« 0768-19.437

de 1975;

a adquirlr o direito preierencíaã
ao aforamento:
1) Roberto Mori, de nacionalidade
italiana, -das frações Ideais de -5,06%
e 3,11% do terreno de marinha situado na Avenida João Maurício número
.1.:591, correspondentes,
respectivab)

mente. aos apartamentos 505 e 507
na Praia de 'I'ambaú, em João Pes~
soa Estado da. Paraíba, conforma processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n'' 0486-1.239, de 1974;
2) Romilda Gallo, de nacionalidade
italiana, da fração ideal 1<: 1/364 do
terreno de marinha situado na Avenida Atlântica nv 3.806, correspondente ao apartamento 1.015, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no "I\1inistério da Fazenda sob o número
0768-52.887, de 1974;

3) Domenico Fregapane, de naclonalídade italiana, do terreno de acrescido de marinha situado na Rua Dirceu Borges n." 53, bairro Jlqutá, Recite, no Estado de Pernambuco, conforme processo protocolizado no !t.lnístérlc da Fazenda sob o número
0480-6.801, de 1975.

Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposíçôes em C011 trárío .
Brasília, 9 de dezembro de 1975;
da Independência e 87.0 da
República.
154,0

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simcmecn

DECRETO

N.O

76.756 - DE 9
1975

D&

DEZEMBRO DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio aa
União a formalizar a não aceitnaõo
da doação do terreno que menciona,
situado no Município de Urussanga,
Estado de Santa Catarina,

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

Art. 1." Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a promover os atos necessários para formalizar a não aceitação da doação de terrcnc com a área de 785.000,COm2 (setecentos e oitenta e cinco mil- metros
quadrados), situado na localidade denominada urussanga Baixa. Muníci oio
de ürussanga, Estado de Santa .õatarfna, feita ·à União Federal pela
Prefeitura do mesmo Município. conforme escritura de 27 de novembro
de 1947, -anscrtta no Registro d.e .TmóV_~i5 daquela-Cldade, às ,folhas .138 .•-
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verso

E.

13~

n." 13.768,

do Livro n.s 3-1, sob O

e demais elementos cons-

tantes do processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o n." 0986

- 422, de 1975,

Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas aos disposições em contrário.
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DECRETO, N.O 76.758 - DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1975
Altera dispositivos do Decreto n'1tmero
71. 534, de 12 de dezembro de 1972,
qUe dispõe sobre a estrutura, .tuncictuimento e competência do Mi~
-nsstérío das Relações Exteriores.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere
o artigo 81, itens lU e V, da COnstituição,
ERNESTO GEISEL
DECRETA:
Mário Henrique Simonsen
Art. 1Q Os artigos 28, 29, 31 e 32,
10 Decreto n.v 71.534, de 12 de dezembro de 1972, passam a ter a seguinte
DECRETO N." 76.757 - DE 9 DE
redação:
()EZEMBRO DE 1975
"Art. 28. As Repartições ConDispõe sobre a retificação da relação
sulares serão:
nOmmal qUe acompanhou o Decreto
a) Consulados-Gerais;
b) Consulados;
n.O 60.335, de 8 de março de 1967.
C) Vice-Consulados;
d) COnsulados Honorários.
o Presidente da República,
§ 1,0 AI; Repartições Consulares
serão criadas ou,~xtintas por C1eusando da atribuição que lhe confere
ereto do Executivo, que lhes nxao artigo 81, item I'H, da Constituição,
rá a categoria e sede.
e tendo em vista o que consta do Processo n.v 6.369, de 1975, do Departa§ 2.0 A jurisdição das ReP,H nções Consulares será determinada
mento Administrativo do Serviço PÚblico (DASP),
mediante portaria do Ministro de
Estado das Relações Exteriores,
DECRETA:
de acordo' com a conveniência do
serviço" .
Art. 1.0 Fica retificada a relação
"Art. 29. Os titulares dos Connominal que acompanhou o Decreto
n.« 60.335, de 8 de março de 1967, pusulados-Geraís, Consulados e Viblicado no D2ário Oficial de 9 seguince-Consulados serão designados
te, na parte referente a Mário Peçapelo .Presidente da República.
nha de Carvalho, incluído no Q'.ladro
Parágrafo único. Os Oônsutesde PessOal - Parte Permanente ,Gerais serão escolhidos dentre CS
do Ministro das Minas e Energia
ocupantes de cargo de Mínístro
como ocupante do cargo de Estatístico,
de Segunda Classe; os Cônsules.
nível 22-C. do Ministério da Justiça e
dentre os ocupantes de cargo de
Negócios Interiores. a fim de declarar
Conselheiro, primeiro e Segundo
que aquela inclusão verificou-se na
Secretários; e os Vice-Cônsules,
condição de Agregado, símbolo v' C.
dentre os ocupantes de cargo de
Segundo e Terceiro Secretários,
situação em que foi o aludido servidor
considerado, a partir de 5 de agosto
de cargo - ou emprego de Oficial
de 1965, conforme decreto de 16 de jude Chancelaria ou Agente Adminho de 1971, publicado no Diário Ofinistrativo ou, ainda, admitidos de
cial de 17 seguinte.
acorde com a Consolidação das
Leis do Trabalho".
Art. 2Q OS efeitos deste Decreto
"Art. 31. Os Consulados-Gerais
"retroagem a 9 de março de 1967, revoe os Consulados são diretamente
gadas as disposições 'em contrário.
subordinados à, Secretaria de EsBrasília, 9 de dezembro de 1975;
tado, devendo, entretanto, nos
154.° da Independência e 87.° da
assuntos de interesse político, ecoRepública.
nômico e cultural, dar também
conhecimento de suas atividades à
ERNESTO GEISEL
Missão junto ao Governo do pais
Shigeaki Ueki
,em que tenham. sua sede, obserBrasllla, 9 de dezembro de 1975;
Independência e 87.° da
4,,;;.:publlca,

154.° da
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parágrafo

único do artigo 21 deste Decreto.

Parágrafo único. Os Vice-Consulados e os Consulados Honorários são subordinados a um Consulado-Geral, Consulado ou Serviço Consular de Embaixada no
mesmo pais".

"Art. 32. 05 Vice-Cônsules admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho serão

escolhidos dentre brasileiros de
comprovada idoneidade e familiarizados com as funções consulares
ou com o meio onde exercerão seus
cargos",
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

António Francisco Azeredo da

Suoetra

DECRETO N.Q 76.759 DEZEMBRO DE 1975

DE

9

DE

Dispõe sobre retificação de enquadramento de servidor da Universidade
Federal de Juiz de Fora e dá outras providências.,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
3.° da Lei n.c 5.060, de 1.0 de iulho
de 1966, e o que consta do Processo

DECRETO N° 76. 760

~

n.? 2.412-73 e anexo n.c 870-71 do
Departamento Administrativo do Serviço Público,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam alterada a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.e 69.694, de 3 de dezembro de 1971, que retificou o Decreto
n.o 60.986, de 11 de julho de 1967, que
aprovou o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de Juiz de
Fora, para efeito de ser excluido 1
(um) cargo de Professor Assistente,
código EC-503. 20, ocupado por Petronüha de Araujo Ferreira, e de ser
incluído 1 (um) cargo na classe de"
Professor Adjunto, código EC.502.22,
e nele considerar enquadrada, a partir de 5 de julho de 1966, data ua vi.
gencía da Lei no 5.060, de 1 de julho
de 1966, Petronilha de Araujo Ferreíra ,
Art. 2.Q O órgão de pessoal respectivo apostilará o título do servidor
atingido por este Decreto, com observância do disposto no artigo 99 da
Constituição.
Art. 3.0 Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n.? 69.694, de 3 de
dezembro de 1971.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor- na data de sua publicação, -re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1975;
154. 0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DE 9 DE DEZZMBF.O DE 1975

Dlspoe sobre a criação de funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, do Grúpo-Díreção e Assistência Intermediárias. 00 Quadro Permanente
da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição e
tendo em. vista o disposto no artigo 70 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, no artigo 10 da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973; e o que
consta do Processo DASP/l1.188-75,
DECRETA:

Art. 10 São criadas, na forma do Anexo I, as funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, código: 111, do Grupo-Direção e Assistência In-
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termediárias, código: 110, dd Quadro Permanente da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina.
Art. 2'" As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentãrios próprios da Faculdade Federal de Odontologia de
Diamantina.
AJ.'t. 3'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1975; 154'" da Independência e 87'" da República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
011- anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
12-12-75 (Suplemento).

DECRETO N° 76.761 -

DE

9

DE DEZEMBRO DE

1975

Altera o Decreto número 76.090, de 7 de agosto de 1975, que dispõe sobre a transposição e transformação de cargos do Quadro Permanente ao Ministério das
Minas e Energia, para fins de inclusão de cargos em Categorias Funclionais
dos Grupos: Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Su-.
perior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, dos mesmos Quadro e Ministério.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos 8° e 9°, da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP17 .360, de 1975,
DECRETA:

Art. l° Fica alterado, na forma do Anexo deste Decreto, o Anexo I do Decreto número 76.090, de 7 de agosto de 1975, na parte referente às Categorias
Funcionais de Artífice de Mecânica e Artífice de Carpintaria e Marcenaria, do
Grupo - Artesanato, ART-700; Agente Administrativo, do Grupo - Serviços
Auxiliares, SA-800; Odontólogo, Arquiteto e Químico, do Grupo - Outras Atíví- dades de Nível Superior, NS-900; Agente de Serviços de Engenharia, do Grupo
- Outras Atividades de Nível Médio, NM-1000; Assistente Jurídico, do, Grupo
- Serviços Jurídicos, SJ-llOO; Motolrista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo
- Serviços de Transporte Oficial e Portaria, TP-1200, do Quadro Permanente do
Ministério das Minas e Energia, para fins de incluir funcionários que se encontravam em processo de remoção, conforme relação nominal constante do Anexo II

deste Decreto.

JJ!íJ

Art. 2'" Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar do Ministério das Minas e Energia, na forma do disposto
no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3'" Aplicam-se, integralmente, aos cargos e servidores abrangidos por
este Decrete as disposições constantes do Decreto número 76.090, de 7 de agosto

de 1975.

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL
Shtgeaki Uekâ
João Paulo dos reers Velloso

---

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
12-12-75 (Suplemento).

546

ATOS DO PODER

DECRETO N° 76.762 -

DE

EXECUTIVO

9

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a troneioeíçõo e transformação de empregos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Seroiços Auxiliares, Outras Atividades de
Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e SertnÇ08 de Transporte otictat e Portaría, da Tabela Permanente da SupeJrtntendência de Seguros Privados - SUSEP. e dá outras providências.

o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item I'fI, da Constituição e tendo
em vista o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e o que consta do Processo DASPIl1.331-75.
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados. na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Artífice de Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, códigoLT-ART-700; Agente Administrativo, do Grupo Serviços Auxiliares, códígç:
LT-SA-800; Auditor, Contador, Economista e Médico, do Grupo Outras Atividades
de Nível- Superior, código: LT-NS-900; Técnico de Contabilidade, do Grupo Outras
Atividades de Nível Médio, código:LT-NM-l000; Procurador Autárquico, do Grupo Serviços Jurídicos, código: LT-SJ-llOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria, código: LT-TP-1200, da Tabela Permanente da Superintendência de seguros Privados - SUSEP, os empregos cujos ocupantes se habilitaram no processo
seletivo de que trata o Decreto número 75.239, de 16 de janeiro de 1975, conforme
relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2° Frcam extintos e suprimidos os empregos relacionados no Anexo In
deste Decreto, pertencentes à Tabela Temporária de Pessoal regido pele> legislação trabalhista da Superintendência de Seguros Privados.
Art. 3° O órgão de Pessoal da Superintendência de Seguros Privados lavrará
na Carteira de Trabalho e na Ficha-Registro do Empregado, dos servidores relacíonados no Anexo I'I, as anotações que se fizerem necessárias em decorrência da
aplicação deste Decreto.
Art. 4° A partir da data da publicação- deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos servidores incluídos no novo Plano de Classíflcação de
Cargos, na forma dos Anexes I e II deste Decreto, das gratificações de representação e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos servidores a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvado, apenas, o salário-família
Parágrafo "único. 'Da importância relativa ao pagamento da diferença de
salário devida a partir de 1° de novembro de 1974, por força. da implantação do
Plano de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações e vantagens porventura percebidas pelo servidor, desde aquela data até
a publicação deste Decreto.
Art. 5° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
Indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigorarão a partir de 1°
de novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos próprios da Superintendência de Seguros Privados.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na da.ta. de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Severo Façumâee Gomes
João Paulo Ms Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. U. de
12-12-75 (Suplemento) .
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DECRETO N.o 76.763 DEZEMBRO DE

DE 9 DE

1975

Dispõe sabre as atividades médico-períciaisc do Serviço Público Federal Civil, extingue a Divisão N acional de Perícias Médicas do Ministério da Saúde e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conreTe o artigo 81, item In e V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 As atividades médico-periciais do Serviço Civil do Poder Executivo ficam compreendidas no Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).
Parágrafo único. Para os efeitos
'deste Decreto, integrarão o SIPEC todas as unidades organizacionais incumbidas. especificamente. das atividades médico-periciais da Administração Federal Direta e das Autarquias
Federais.
Art. 2.° Constituem atividades medico-periciais para os fins deste Decreto:
I - Exames de sanidade e capacidade física dos servidores civis da
União, para efeito de posse, exercício,
'justificação de faltas ao serviço, concessão de licenças para tratmento de
saúde, readaptação, aposnntadoría,
revisão de proventos e outros casos
relacionados com a área de administração de pessoal;
H Verificação sistemática das
condições físicas e mentais do servidor;
In - Exames de sanidade e capacidade física de filho inválido e viúva de funcionário, para concessão de
pensão especial prevista em legislação específica.
Art. 3.\1 A inclusão das unidades a
que se refere o parágrafo único do
artigo L 9, nos órgãos setoriais ou seccionais do SIPEC, será objeto dos r.. . gímentos desses órgãos, ouvidos a Secretaria de Planejamento da Presidência da República e o Departamento Administrativo do Serviço Público
<DASP).

.

Art. 4.° Ao órgão Central do .....
SIPEC compete zelar pela boa execução das atlvídades médico-periciais,
cabendo-dhe:
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I - O estabelecimento de normas e
procedimentos a serem seguidos pelas
unidades a que Se refere o parágrafo
'Único do artigo 1.°;
II - A padronização de técnicas,
métodos e rotinas de trabalho;
In - O planejamento, a supervisão e a coordenação da atualização
oroüssíonal dos servidores participantes da execução das atividades
médico-periciais;
IV - A prestação de assistência
técnica aos órgãos setoriais e seccionais incumbidos da execução das atívidades médico-periciais.
Parágrafo único. A organização, a
competência e o funcionamento da
unidade encarregada de supervisionar, coordenar, disciplinar e controlar a execução das atividades médicopericiais, serão fixados no Regimento
Interno do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP),
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 5.° Fica o DASP autorizado a
celebrar convênios para a realização
dos exames mencionados no artigo 2.°
deste Decreto.
Art. 69 Ficam extintas a Divisão
Nacional de Perícias Médicas, a Coordenação Nacional de Perícias Médicas e as Juntas Médicas Federais de
Saúde, do Ministério da Saúde, transferindo-se o acervo das duas primeiras para a unidade a que se refere o
parágrafo único do artigo 4.° deste
Decreto e o das últimas para o Ministério da Saúde.
Parágrafo único. Os servidores em
exercício na Divisão Nacional de Perícias Médicas e na Coordenação Nacional de Perícias Médicas serão dis'trfbuídoe para outras unidades do Ministério da Saúde e. nas Juntas Médicas Federais de Saúde, para os órgãos setoriais ou seccionais de que
tratam o parágrafo único do artigo
1<' e artigo 39 deste Decreto, observadas as normas administrativas vigentes.
Art. 7.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nv 73.615, de 11 de
fevereiro de 1974. e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 76.764 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE-1975

Dispõe sobre a reclassificação de cargos em comJissão e a tmmsiormação de funções gratificadas em funções de confiança, para a oomsxeiçõo das Categorias
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, <la COnstituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 181, itens l, II e lII, do Decreto-lei número 200,
de 25 de fevereiro de 1967, artigo 4° do Decreto-lei número 900, de 29 de setembro
de 1970 e o que consta do Processo DASP número 10.766-75,
DECRETA:

Art. 1° São reclassificados e transformados, na forma do Anexo I deste Decreto, em funções de confiança, integrantes das Categorias Direção Superior, côdigd: LT-DAS-101 e Assessoramento Superior, código: LT-DAS-102, do GrupoDireção e Assessoramento Superiores, código: LT-DAS-100, da Tabela Permanente
da Universidade Federal Rural do Rio de .Iameiro, vinculada ao Ministério da
Educação e Cultura, os cargos em comissão e funções gratificadas a que se refere
o mesmo Anexo.
Art. 2° As atribuições dos ocupantes das funções de Assessor de que trata
este Decreto são as descritas no Anexo I-A.
Art. 3° O provimento das funções de confiança compreendidas no Anexo I
é de competência do Reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na
forma prevista no item 11: do artigo 4° do Decreto número 75.656, de 24 de abril
de 1975.
Art. 4" A transformação das funções gratificadas de que trata este Decreto
somente se efetivará com a publicação do ato de provimento, mantido, até então,
o preenchimento das referidas funções constantes da "Situação Anterior" da
Anexo I.
Art. 5° A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro deverá adotar. providências no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova".
constante do Anexo I, observado as normas legais e regulamentos pertinentes.
Art. 6° Na aplicação deste Decreto, deverá ser observada, quando couber, a
disposição constante do artigo 2° do Decreto número 75.656, de 1975.
Art. 7° O cargo em comissão, função gratificada, cargos, empregos e encargos
de gabinete relacionados no Anexo II deste Decreto ficam suprfmídos pa:ra o
fim de compensar a despesa decorrente de execução do mesmo.
Art. 8° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos l'ecU1'SOS orçamentários próprios da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro.
Art. 9" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. o. de
12-12-75 (Suplemento).
DECRETO N° 76.765 -

DE

10 DE

DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transformação de cargos em comissão e funções gratificadas em
funções integrantes da Categoria Direção Intermediária, do Grupo-Direção e
Assisténcia Intermediárias, código: DAI-llO, do Quadro Permanente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dá outras prouuiéncuis,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e tendo
em VISta o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
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no artigo 10 da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973, e o que consta do
Processo DASP número 10.829, de 1975,
DECRETA:

Art. 1° São transformados, na forma do Anexo I deste Decreto, em funções
integrantes da Categoria Direção Intermediária, código: DAI-l11, do GrupoDireção e Assístêncía Intermedíárâas, código: DAI-110, do Quadro Permanente
da universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, os cargos em comíssãd e funções
gratificadas constantes do mesmo Anexo.

Art. 2° O cargo em comissão e as funções gratificadas relacionadas no Anexo
11 ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa decorrente da execução
deste Decreto.
Art. 3° As transformações de que trata o artigo 10 deste Decreto somente se
efetivarão com a publicação dos ates de provimento das funções correspondentes,
constantes da "Situação Nova" do Anexo 1.
Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro.

Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João PaulJo dos Reis VellosD

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
12-12-75 (Su-plemento).

DECRETO N° 76.766 -.-

DE

11

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e truneiormaçõo de empregos permanentes e cargas
efetivos -pcra as Categorias Funcionais dos Grupos Tributação, Arrecadação
e Fiscalização, Artesanato, Semiçcs Auxiliares, outras Atividades ae Nível
Superior, Outras AtivuiadeJ de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, da. Tabela Permanente e do Quadro Permanente elo Instituto 'Nacional 'de Previdência Social - JNPS, e dá outras proIli..

aéncias,
O Presidente da República,
usando da atribuição que "lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da Constituição
e tendo em vista o disposto 110s artigos 8° e 9° da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do processo número DASP 12.077, de 1975,
DECRETA:

Art. l° São transpostos e transformados, na forma dos Anexos I e I-A, para
as Categcrfas Funcionais de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do Grupo
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código TAF-600; Artífice de Estrutura
de Obras e Metalurgia, Artífice de Mecânica, Artifice de Eletricidade e Comuni-
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cações, Artífice de Carpintaria e Meroenaría, Artífiée de Artes Gráficas e Auxiliar
de Artífice, do Grupo Artesanato, códigos LT-ART-700 e ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, códigos LT-SA-SOO e

SA-800; Médico, Enfermeiro, Nutricionista, Técnico em Reabilitação, Psicólogo,

Farmacêutico, Odontológo, Engenheiro, Arquiteto, Químico, Economista, Técnico
de

Administração, Contador, Atuário, Estatístico, Sociólogo, Assistente Social,

Técnico em Comunicação Social, Bibliotecário e Auditor, do Grupo outras Atividades de Nível Superior, códigos LT-NS-900 e NS-900; Auxiliar de Enfermagem,

Técnico em Radiologia, Agente de Bervlços Complementares, Técnico de Laborátório, Auxiliar Operacional de Servícos Diversos, Des-enhista, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de Colocação, Agente de cmeíctograria e Microfilmagem, 'I'écnlcc de Contabilidade e Telefonista, do Grupo Outras Atividades
de Nível Médio, códigos LT··NM-10CO e NM-100Q; Procurador Autárquico, do Grupo
Serviços Jurídicos, códigos LT-SJ-llCO e 8J-1100; Motorista Oficial e Agente de
Pcrtaría, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, códigos LT-TP-120Ó
e· TP-1200, da 'I'abera Permanente e do Quadro Permanente do Instituto Nacional de Pr-evidência Social - INPS, os empregos permanentes e cargos efetivos
cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam os Decretos
de estruturação dos referidos Grupos, com as alterações posteriores, conforme
relações nominais constantes dos Anexos H e !I-A deste Decreto.
Art. 2" Os cargos e empregos relacionados nos Anexos lI! e III-A deste
Decreto ficam incluídos no Ouadro Suplementar, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5,645, de 10 de dezembro de 1970.
Art , 3" A ínclusâo no novo Plano de Classificação de Cargas dos ocupantes
de cargos e empregos, cuja situação é bloqueada, na forma dos Anexos I e I-A
deste Decreto, bem assim a percepção dos vencimentos, salários e demais vantagens decorrentes da referida inclusão, somente se tornarão efetivas após o reexame de cada caso, pelo INPS, ouvido o órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração: Federal:

Art. 49 O órgão de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social INPS, lavrará na. Carteira de Trabalho e na Ficha de Registro do Empregado,
dos servidores relacionados no Anexo II, as anotações que se fizerem necessárias
em decorrência da aplicação deste Decreto' e apostílará os títulos dos servidores
relacionados no Anexo H-A, ou os expedirá para os que não os possuírem, ressalvada a hipótese prevista no artigo anterior,
Art. 5c A partir da. data da publicação deste Decreto cessará, automaticamente, .? pagamento aos servidores incluídos no novo Plano de Classificação de
Cargos, na forma das Anexos I e I-A e II e lI-A deste Decreto, das gratificações
de representação, das referentes ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva. e ao serviço extraordmár!c a este vinculado, da gratificação de produtividade
e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendal percebidas
pelos referidos servidores, a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados,
apenas, o salário família e, em relação aos funcionários, a gratificação adicional
por tempo de serviço,
§ 10 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento e
salário devidas a partir de 1° ele novembro de 1974, por força da implantação
do Plano de Classiflcaçao de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às
gratdfícaçôes e vantagens porventura percebidas pelo servidor, desde aquela
data até a da. publícaçâo deste Decreto.
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§ 2° A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atingidos pela transposição (,U transformação só poderão perceber as gratificações e indenizações específfcadas no Anexo H do Decreto-lei número 1.341, de
22 de agosto de 1974.
Art. 6° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
de vencimento e salário indicadas nas relações nominais constantes dos Anexos
II e H-A, vigorarão a partir de 1° de novembro de 1974, correndo a despesa
respectiva. â conta dos recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional de
Previdência Social.
Art. "(9 Os empregados permanentes e os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa. daquela a que poderiam, originariamente, concorrer
são mantidos, respectivamente no c;~uadro de Pessoal regido pela Legislação!
'I'rabalhísta e no ouadro- de Pessoal estatutário, na forma dos Anexos IV e IV-A
deste Decreto.
Art. 8° Este Decretai entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em ccntráráo.

Brasília, 11 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis velloso
L. G. do Nascimento e Süva

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
19-12-75 (Suplemento).

DECRETO N.O 76.767 -

DE ]1

DE

DEZEMBRO DE 1975

GABINETE DO MINISrRO

Aprova o Regulamento para a Direteria de Aeronáutica da Marinha.

Presidente da República,

O

usando da atribuição
fere o artigo 81, item
tituição e nos termos
do Decreto n." 62. 86f1,
nho .te 19G8,

que
IH,
do
de

MINIST1!;RIO DA MARINHA

lhe conda Consartigo E.O
18 de ju-

DECRETA:

Art. 1.0 Fica aprovada o Regulamento para a Diretoria de Aeronáutica rta Marinha, que a este acompanha, assinado pelo Mínístro da
Marinha.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. ficando revogado o Decreto n.s 66.061,
de 13 de janeiro de 1970, e demais
disposições em contrário.
Brasflia, 11. de dezembro de 19r/5;
da Independência e 87.0 õa
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo IIenning

DA MARINHA

REGULAMENTO PARA A DIRETORIA DE AERONAUTICA DA
MARINHA
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1.0 A Diretoria de Aeronáutica da Marinha (DAerM), criada pela Lei n.s 1. 658, de 4 de agosto de
1952, e reorganizada pelo Decreto número 62.860, de 18 de junho de 1968,
é o órgão integrante do sistema dê
apoio da Marinha responsável pelas
funções Iogttícas pertinentes e que
tem por finalidade planejar, dirigir,
coordenar e controlar os serviços relacionados com a Aviação Naval.
Art. 2.0 Para a consecução de sua
finalidade, cabe à DAcrM:
I - No que diz respeito ao Pessoal:
a) assessorar a Diretoria de Ensino da Marinha quanto
ínstauç ã c e ao
adestramento especializado
da Aviação Naval; e
b) assessorar a Diretoria do Pessoa)
Militar da Marinha quanto à distri...
buição do pessoal da Aviação Naval.
à
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II - No que diz respeito ao material de sua competência específica,'
a) formular normas técnicas para
a sua utilização, manutenção e reparo;
b) supervisionar 9. sua pesquisa
e
aperfeiçoamento;
c) fixar suas respectivas especificações e dotações;
d) supervisionar os projetos
de
construção e instalação respectivos;
e) executar o abastecimento pertanente; e
j) executar a sua alíenaçâc .
III - No que diz respeito à segurança de Vôo:
a) planejar, dirigir, coordenar
e
controlar as atividades relacionadas
com a Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos na Marinha.
IV - No que diz respeito à Iegtslaçâo aérea:
a) coordenar a aplicação da Iegis ,.
lação aérea, civil e militar, no que
for pertinente à Aviação Naval.
V - Manter o Intercâmbio com entidades públicas ou privadas afins.
CAPiTULO II

Da Organização

Art. 3" A DAerM é subordinada à.
Diretoria-Geral do Material da Ma-

rinha.
Art. 4.0 A DAerM, dirigida por un,
Diretor
(DAerM-Ol), auxiliado p01
um
Vice-Diretor (DAerM··02), por
um Gabinete (DAerM-03) e essessorado por um Conselho 'I'écníce
(DAerM-04) e por um Conselho Econômico
(DAerM-05),
compreende
quatro (4) Departamentos, a saber:
I - Departamento de Planejamento (DAerM-IO);
H - Departamento de Estudos f";
Projetos (DAerM-20);
IH - Departamento de Material
(DAerM-30); e
IV - Departamento de Admíniatração (DAel'M-40).
§ 1," A DAerM dispõe co Serviço
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha SIPAAerM - (DAerM-OGL diretamente chefiado pelo Diretor
(DAerM-OI) .
§ 20 A DAerM dispõe ainda de urna

Secretaria (DAerM-07), diretamente
subordinada ao Více-Diretcr
(DAerM-02) .

CAPíTULO

nr

Do Pessoal

Art. 5" A DAerM dispõe do seguln-

te pessoal:

I - Um O) Oflcial-General, da
ativa, do Corpo da Armada - Diretor;
II - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada, - ViceDiretor;
IH - Quatro {4) Oftciais Superiores, da ativa, do Corpo da Armada - Chefes dos Departamentos de
Planejamento, de Estudos e Projetos, de Material e do Grupo Executivo do SIPAAerM;
IV - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, do Corpo da Armada ou do
Corpo de Intendentes da Marinha Chefe do Departamento de Administração;
V Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acordo com a Ta bela
de Lotação;
VI - Praças do CPA CoU do
CPSCFN, de acordo :::om a Tabela de
Lotação;
VH - Servidores civis do Quadro
de Pessoal Civil do Ministério da Marinha, de .acordo com .a lotação numérica respeôtíva ,
CAPÍTULO IV

Das Disposiçõ es Gemie
Art. 6" Este Regulamento será
complementado por um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias
Art. 7." Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da
publicação do presente Regulamento
em Boletim do Mímstérto da Martnha, o Diretor de Aeronáutica da Marinha submeterá à apreciação do Ministro da Marinha, de acordo com as
instruções em vigor, a projeto de Regimento Interno elaborado pela Diretoria de Aeronáutica da Marinha.
Art. 8.0 O Diretor -ie Aeronáutica
da Marinha fica autortzarto a baixar
os atos necessários à adocãa das dísposições do presente Regu-lamento até
que seja aprovado o Regulamento Interno.
Brasília, 11 de dezembro de 1975.
-

Geraldo Azevedo Henning, Minis-

tro da Marinha.
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DECRETO N." 76.758 --

DE

DO PODER EXECUTIVO

11

DE

DEZEMBRO DE 1975

Altera dZSpositivD do Cerimonial da
Marinha do Brasil, aprovado pelo
Decreto n.O 43.807, de 27 de maio
de 1958, alterado veles Decretos números 61. 048, de 21 de julho de
1967, 62.522, de 15 de abril ele 1968
e 65.840, de 11 de dezembro de

1969.
o Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1,<' O artigo 2.3.15 no Ceri-

monial da Marinha do Brasil passa
a vigorar com a segulnre redação:
"Art.

2.3.15

-

Pavilhão

do

Conselho de Almírantes , Da mesma cor, feitio e heráldica do Pavilhão do Ministro da Marinha,

tendo, porém, no quadrilátero iníeríor esquerdo, duas ~2) âncoras
brancas cruzadas".

Art. 2.° Este Decr-eto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 11 de deaembro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo Henrunç

DECRETO N.o 76.769 - DE 11
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o Servico do Patrimõnia
da União a pro-mover a aceitação
aa doação do terreno que menciona, sttusuio no Município de Ilhéus,
Estado da Bahia.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e de acordo com Os artigos
1.165 e 1.180 do Código Civil,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Património da União autorizado a promover a aceitação da doação que
o Munícípío de Ilhéus, Estado da Bahia, autorizado pela Lei Municipal
n." 676, de 18 de setembro ele 1959,
fez à União Federal, de um terreno
com a área de 430,40 m2 (quatro-

centos e trinta metros quadrados e
quarenta decímetros quadrados) situado na confluência da. Praça' São
Joã.o com a Rua rastro Alves, no
Bairro do Pontal, naquele Municipio, de
acordo COm os elementos
constantes do processo protoc- ützado
no Ministério da Pazenda SGb o número 0580-62.427, de 1::174.
Art. 2.0 O terreno a que se refere
o artigo 10 se destinou à construção,
pelo Ministério da Marinha, da residência do balízador do porto de
Ilhéus.
Art. 30 • Este Decreto entrar-á em
vigor na data de SU.i publicação, revoga das as dísposíções em conta-àrío.
Brasília, 11 de dezembro de 1975:
154.0 da Independência e 37.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo lIenning
Mário Henrique Símonsen

DECRETO NQ 76.770 - DE 11
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza a cessão, sob o regime de
atoramento, do terreno nacional
interior qUe menciona, situado no
Município de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usanoc da atribuição que lhe confere
o aJ't~go 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-Ieí nc 178, de 16 de fevereiro
de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
I:Ob o regime de aforamento, à Indústrras Luchsinger Madorfn S. A., do
cerrenc nacional interior com a área
de lC8.686,10m2 (cento e oito mil,
seiscentos e oitenta e seis
metros
quadrados e dez decímetros quadrados), situado na 2'" Seção da Barra
do Porto de Rio Grande, Distrito de
Cassino, Municipio de Rio Grande.
Estado do Rio Grande do Sul, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Mj[\lstério da Fazenda sob" nc 768-17.902,
de- 1975.
Art. 29 O terreno a que se refere
o ai t.. 19 se destina à expansão do
complexo industrial da cessionária,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

incluindo a construção de unidades
para produção de ácidos fosfórico e
sulfúrico, no prazo de 2 (dois) anos,
a contar da data da assinatura do
contrato de cessão, que será lavrado
em dvro próprio do Serviço do Pátnmónío da União.
Art. 3'? A cessionária recolherá aos
caíres do Tesouro Nacíonal o valor
d- domínio útil do
terreno, a sBr
apurado a época da outorga do contrato de cessão, e se obrigará ao paga-nento do foro respectivo.
Al't,. 4'? A cessão se -omara nula
independentemente de ato especial e
ce indenização por benfeitorias reauvwtas, se ao terreno, no todo ou em
parte, vier a ser dada destinação diverse da prevista no
art. 29 deste
vedete ou, ainda, se ocorrer lnadímplemento de cláusula contratual.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1975:
lfJ4Q da Independência e 879 da
Republica ,
ERNESTO GEISEl.

Mário Henrique

Símsmsen
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do Rio de Janeiro, de acordo com os
elementos constantes do proce.s.,o pro,
tocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 768-29.761, de 1975.
Art. 29 Os terrenos a que se retere
•.l art. 19 se destinam a. constru -ão
C!.~ um conjunto habitac'oual. no I)'.~
zo de 2 (dois) anos, a contar da data
da assinatura do contrato de oessào,
que será lavrado em livro próprr- de
do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3Q A
cessionária recolherá
eco cofres do Tesouro Nacional o
valor do domínio útn da área, fixado
à época da outorga do contrato de
'~e-:.s:io e se obrigará ao pagamento do
foro respectivo.
Art. 49 A cessão se tornará. nura,
~GQt~pendentemente de ato espec.al e
de 'índemzação por benfeitorias realizadas, se aos terrenos, no todo ali
em parte, vier a ser dada destinação
c-versa da prevista no art. 29 deste
De. re-to ou, ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
rrrasüta, 11 de dezembro de 1;;17.5;
154" da Independência e 879 da
Repúbllca ,

ERNESTO GEISEL

DECRETO N'?76. 771 -

DE 11 DE

M ária H enrlque Simonsen

DEZEMBRO DE 1975

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, dos terrenos de marinha e acreeoiaoe que menciona. siwados no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usan-Jo da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-Jeí nv 178, de 16 de fevereiro
de 1967,

DECRETO

N.o 76.772 DE 11 DE
DEZEMBRO DE: 1975

Retifica o Decreto n.O 75.280, de 23 de
janeiro de 1975, que declarou de intcsnc social, para fins de desapropriação, imóveis rurais situados nos
Municípios de Céu Azul, Matelânrua. Medianeira e São Miguel do
Iguaçu, no Estado do Paraná, compreendidos na área prioritária de
que trata o Decreto n,o 69.411, de
22 áe outubro de 1971.

DECRETA:

Art. 19 Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, à Cooperativa Habitacional dos Aeronautas e Aeroviários - AEROBITA, dos
terrenos de marinha e acrescidos com
a área de 10.660,00m2 (dez mil seiszentas e sessenta metros quadrados).
correspondentes aos lotes números 1
e 4 a 17 da Estrada de Tubíacanga,
lado ímpar, excluídas as partes necessárias a logradouros púbhcos. na
lIha ao Governador. Cidade e Esta-to

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item III, e 161,
§ 2°, da Constituição, e nos termos dos
artigos 18, letras a, b e â, 3 20 item
V, da Lei n- 4.504, de 30 de novembro de 1964, e do Decreto-lei númeto 554, de 25 de abril de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 1.0 e seu parágrafo único, do Decreto n.c 75.280. de
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23 de janeiro de 1975. passam a vlgo-

rar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 E' declarada de Interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos artigos
ia. letras a, b e d, e 20, item V,
da Lei TI.O 4.504, de 30 de novem-

brc de 1964, áreas de terras, pertencentes a diversos proprletários,
medindo, aproximadamente.. . •..
69.000,00 ha (sessenta e nove mil
hectares), compreendendo os 10tes rurais de n::' 1 a 295 da gleba
11o 01; TI.o 1 a 26 da gleba n." 2;

n> 1 a 18 da gleba

TI.O

3; n,s 1 a-

19 da. gleba fi. o 4; TI.O 1 a 27 da
gleba TI.O 5; TI.O 1 a 29 da gleba
n," 6; e n.? 1 a 48 da gleba n.s 7,

todos da Colônia Guairacá; os
Tratos isolados objeto oas transcrlçôes procedidas no Registro
Jmobiliárto de -Poa do Iguaçu. sob
os TIS. 10.312, de 5.10.64, em nome

de Alfredo Paschoal Ruaro, 1.182
e 1.183, ambas de 15.3.43, em nome de Vicente Jrala e Paulína
Irala; o denominado Terreno rtacorá, bem como o 1.0, 4.° e 6.° Polígonos, em suas totalidades, e ()
2.° Polígono (lotes 2 a 9, 17, 43 e
45 a 69) de áreas transcritas em
nome de terceiros e por título
críundo da Sociedade Colonizado.
ra Matelândía Ltda.. ; e o 2.° e o
5.' Perímetros, em suas totalidaoes, de áreas transcritas em nome
de terceiros e por título oriundo
da Sociedade Pinho e Terras Lirnitada: o 3" Perímetro, em sua
totalidade, de áreas transcritas em
nome de terceiros e por título
ortundo da Sociedade Industrial e
Agrícola Bento Gonçalves Limitada; o 7.° e o 4.° Perímetros,
quanto aos lotes abrangidos pelos
limites abaixo, de áreas transcritas em nome de terceiros e por título oríundo da Cotontzadora
Gaúcha Ltda., todos do denomtnado Terreno Iguaçu, situados nos
Munioípíos de Céu Azul, MateIândía, Medianeira e São Miguel
do Iguaçu, no Estado do Paraná.
Parágrafo Unico. As áreas de terras a que se refere este artigo limitam Sé, ao Norte, por uma linha seca
de 60 km aproximadamente, de rumo
Leste Oeste, confrontando com terras
da Colônia Rio Quarto e Imóvel Santa Helena e Sol de Maio; ao Sul, começandc por uma linha seca de rumo

EXECUTIVO

Oeste-Leste, confrontando com terras
da antiga Gleba 84 até encontrar o
ponto final da divisa Norte dessa Gleba. daí defletido num ângulo de- !:lO°,
por uma linha reta e seca no sentido
Nade-Sul, até o ponto de encontro do
Rio ocor com a linha oeste da mesma
gleba 34, segue por este rio em direção às suas nascentes até encontrar,
pela primeira vez, o prolongamento da
linha norte da mesma gleba. 84 e,
seguindo por esta linha, na direção
Oeste-Leste até encontrar. pela ae-,
gunda vez, o Rio Ocoí, partindo daí,
tarnbem em dtreçâo às nascentes deste
Rio,
até encontrar a foz do seu
afluente, o Rio Ouro Verde, subindo
por este. até encontrar a junção de
duas correntes d'água que o constituem, seguindo pela corrente sul dessas duas até sua nascente e dai continua em linha seca no sentido OesteLeste. até encontrar a Rodovia Federal BR-277; a Leste, pela BR.;.277
em seu lado direito, partindo do ponto final do limite sul, por esta segue
na direção de Cascavel até encontrar
o ponto final do limite norte, a Oeste, partindo do ponto de inicio do limite sul, continua margeando o Rio
Paraná, confrontando com a República do Paraguai, até encontrar o ponto final do limite norte".
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, ret-ogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, de 11 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N." 76.773 - DE 11
DEZEMBRO DE 1975

DE

ueunca o

Decreto n.O 74.391, de 12
de agosto de 1974, que declarou de
interesse social, para fins de desapropriação. imóvel rural situado no
Estado de Santa Catarina, compreendido na área prioritária de Reforma Agrária, de que trata o Decreto n.o 69.411, de 22 de outubro de

1971.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item lII, e 161. §
2.°, da Constituição, e nos termos dos
artigos 18, letras a e b, e 20, itens I

ATOS
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e V. da Lei n.c 4.504, de 30 de novembrc de 1964, do artigo 2.0 do Deoretc-Lel n,» 1.110. de 9 de julho de
1970, e do Decreto-Lei n,c 554, de 25
de abril de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 1.0 do Decreto número 74.391, de 12 de agosto de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10 Fica declarada fie Interesse social, para fins de desapropriação, na zona prioritária de
reforma agrária do Estado de
Santa Catarina, criada pelo Deereto n." 69.411, de 22 de outubro
de 1971. uma área de terras com
aproximadamente 51.000 (clnquenta e um mil) hectares. srtuadas nos municípios de Mondaí,
Descanso e Itapiranga no Estado
de Santa Catarina, cuja propriedade vem sendo atrtbutria dentre
outros, às empresas "Colonização
e Madeiras do Oeste Ltda." de
"Madeireira Chapecó-Pep-m Limitada", ou seus sucessores
Parágrafo Unico. A área de terras a
que se refere este artigo, dela excluídos -'O:: perímetros urbanos, tem os seguintee limites e confrontações: ao
Norte. partindo da barra do lajeado
Ptrapó no Rio Macaco Branco. por
este acima até a barra da sanga Itajubá e daí, pelos limites norte dos lotes de números 25 a 33, csontinuando
em linha reta pelo limite norte da
vila ce Itajubá, até encontrar o lajeado Meio, e, por este abaixo. até o
marco divisório entre os lotes ?6-44-13
e a vila de Itajubá. deSSA ponto proIongnr do-se pela linha dtvisó-ta entre
os INes 44 e 13, até encontrar o lajeado Hervalzinho. indo por este abaixo até sua confluência com o arroio
Herval, por este em seguida descendo até sua barra no rio ces Antas;
a Leste, da barra do arrolo HeTvaI no rio das Antas, descendo· por
este último abaixo. até sua barra no
rio Uruguai; ao Sul. da barra do rio
das. Antas, descendo o rio Uruguai
até a barra do lajeado Macuco; a
Oeste da barra do lajeado Macuco
no rio Uruguai, subindo o aludido lajeado até encontrar a divisa dos Munlcíplos de Mondaí e Itapiranga. prosseguindo pela referida. divisa. em direção ao norte, até a barra do lajeado Plrapó no rio Macaco Branco".

Ar~. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1975;
154." da Independência e 87.0 da
República.

ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N9 76.774 DEZEM:BRO DE

DE

1975

11

DE

Declara de utilirf.ade pública, para
fins de
constituição de servidão
cuiministratíoa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Espírito santo centrais Elétricas S. A. - ESCELS,1 J
no Estado do Espírito Santo.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
c artigo 81, item lII, da Constituição,
,;: tendo em vista o disposto no art.
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentadn pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de ac- rdo
com o que consta do Processo MME
't06.024-70, decreta:
Art. te Ficam declaradas de utíl-cace pública, para fins de consütuu-âo de servidão administrativa, as
8reas de terra situadas na faixa de
3\1 (trinta) metros de largura. tende
come eixo a linha de transmissão eétarelecida entre as sedes dos MunictI'~('5 de Muqui e de Mimoso do Sul.
no Estado do Espírito Santo, cujo
orojetc e planta de situação númerc
IVU\iI-A4-04 foram aprovados por ato
de' Diret-or da Divisão de Concessão
ne Serviços de Eletricidade do De,
partamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica no Processo MME
106.024-70.

Art. 2º Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A.
ESCELSA a promover a constituição
ce servidão administrativa nas refe..
ricas áreas de terra, na forma da le~
gis.ação vigente, onde tal se fizer nef essário,
para a passagem da ttnna
rte cra.nsmlssão de que trata o arti
go anterior.
Ari. 3" Fica reconhecida a convenlêncla da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
ria Espírito Santo Centrais Elétricas
S. A., para o fim indicado, a. qual
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compreende o direito atribuído à em..
presa concessionária de praticar to,
dos (5 atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráfí..
cas ou telefônicas
auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
Parágrafo único.

Os proprietários

das áreas de terra
atingidas pelo
ônus limitarão o uso e gozo das meemas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
conseqüência, da prática, dentro das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, íncluídoa
entre eles 05 de erguer construções ou
ra-er plantações de elevado porte.
Art. 49 A Espírito Santo centrais

Elétricas S. A. - ESCELSA, poderá
promover, em Juízo, as medidas neceseárias à constituição da servidão
administrativa de
caráter urgente
utilizando o processo judicial estabei
lec d o no Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 59 Este Decreto entarâ em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Bi asflia, 11 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
Republlca ,
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N9 76.775 - DE 11
DEZE:M:BRQ DE 1975

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão aâministrativa. faixa de terra destinada
à passagem de linha de tranemieeao
da Espíríto Santo Centrais Elétricas S. A. - ESCELSA, no Estado
do Espírito Santo.
O

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo &1, item IIr da Constituição.
tendo em vista o disposto no artigo
15ol, letra c. do Código de Aauaa regulamentado pela Decreto TI? 35.851,
de 16 de julho de 1954, e de acordo

com o que consta do Processo ns
MME 702.841-75, decreta:
..
. Art.

I? Picam declaradas de uü-

lidade pública, para fins de consu-

tuíçâo de servidã? administrativa, as
areas de terra situadas na faixa de
até 30.QO (trinta) metros de largura
tendo como eixo a linha de transmis~
são a ser estabelecida entre as subestações das Usinas Hidroelétrícas sutça e Mascarenhas, nos Municípios de
Santa Leopoldina e de Baixo Guandu, respectivamente. no Estado do Espírito Santo, cujo projeto e planta de
sr I u-...çào nc E-136-P-OlO foram aprovados por alo do Diretor da Divisão
de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
M?vIE 702.84::'-75.
Art. 29 Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A. _
ESCELSA a promover a constituição
de servidão administrativa nas referidas áreas de terra. na forma da legislação vigente. onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constdtuíção de servidão
administrativa necessária em favor da
Espí-Ito Santo Centrais Elétricas S.A.
- ESGELSA. para o fim indicado, a
qual compreende o dtretto atribuído
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção operacão e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas teleg-ráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como SU8S possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado;
ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente. desde que
não hala outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atíngtdas pelo ônus
limitarão o uso e gozo das mesmas
ao que for compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em consequêncía. da prática, dentro
das
mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos. incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
Art. 4? .L\ Espírito Santo Centrais
Elétricas S. A. - ESCELSA poderá
promover, em Juizo. as medidas necessárfas à constituição da servidão
administrativa de caráter
urgente,
utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei nc 3.3u5, de
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21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. õv Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Stiiçeaki tiet«
DECRETO N9 76.776 _
DEZEMBRO DE

DE

11 DE

1975

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela Telecomunicações de São Paulo S. A .•
TELESP, uma área de terra, sem
benfeitorias, a ser desmembrada de
maior porção, situada na cidade de
Aguai, Estado de São Paulo, para
construção de prédio destinado à
Central Telefônica local.
O Presidente da República,

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

e tendo em vista o disposto nos ar-

tigos 59, alínea "h", e 69 do Decretolei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
e o que consta no Pr acesso nv ....
13.172-75, do Ministério das Comunícações,
DECRETA:

Art. 19 E' declarada de utilidade
pública. para fins de desapropriação,
pela Telecomunicações de São Paulo
S. A., TELESP, área de terra urbana, sem benfeitorias, medindo
.
1.040.00m (mil e quarenta
metros
quadrados), situada. na cidade e município de Aguaí, Estado de São Paulo,
à rua dos VaIlins, S/D, a ser desmembrada de maior porção, de proprtedade, em condomínio, de Maria Clara
Martucci Vallim e de Maria Francisca
Martucci Vallim (também conhecida
por Maria Martucci vallim ou Maria
Francisca
Martuccí) , destinada
à
construção de prédio para estação telefónica local.
Art. 29. A área de que trata o artigo 19. possuí forma retangular ....
(ABCFA), tendo as seguintes características e confrontações (para quem,
de dentro do terreno olha para a rua
dos Vallins e adota o sentido horário
para o percurso dos lados): - lado
da frent-e (segmento AB), limita-se

com a rua dos vallins, medindo ..
216,OOm (vinte e seis metros); - lado
direito (segmento BC), limita-se c_om
a propriedade de Humberto Periní,
medindo 40,OOm (quarenta metros);
- lado dos fundos (segmento CF).
limita-se com o terreno remanescente, medindo 26,Oüm (vinte e seis me-o
tros) - lado esquerdo
(segmento
FA), limita-se com a propriedade de
Julíano Serem, medindo 40,OOm (quarenta metros).
Art. 39. O terreno do qual será destacada a área a ser desapropriada -é
o que figura no croqui no CPT-40.399,
de 16 de julho de 1975 e demais documentos, constantes do Processo número 13.172-75, do Ministério das Comunicações, e, está transcrito no livro 3-AM, de Transcrição das Transmissões, às fls. 26 e 27, respectivamente, sob os números de ordem ....
32.700 e 32.706 em 21 de março de
1963, do Registro de Imóveis e Anexos
da comarca de São João da Boa Vis',á Estado de São Paulo.
Art. 49 Fica a Telecomunicações de
Bàc Paulo S. A., TELESF, autorizada a promover a cesepropriaçâc da
6..rea de oue trata este decreto, na forma da Iegtslaçâo "isente, COm recurs..l':; próprios.
Art. 59 Nos termos de artigo 15, do
nccretc-Iet n Q 3 3fl5. de 21 de junho
de 1941. modificado pela Lei nv ....
2 7PB, de 21 de mato dr- 1956Ó:a desaP' oprlação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata ímlssão de posse,
Art. 7Q Este decreto entrará, em vigui na data de sua publicação, revogadas as dlsposíções em contrário.
Brasília 11 de dezembro de 1-975;
1549 da' Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Euclides çuonstt ãe: Oliveira

DECRETO N9 76.777 DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1975

Outorga concessão à Empresa Paulista de Televisão Ltda. para estabelecer uma estaçáo de radiodi/usá,0
sonora de sons e imagens (teleoisáo). na cidade de Campinas, Estaão de São Paulo,

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artagc 81, itcmIII, combinado
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com o artigo 89, item XV, letra "a",
da Ccnstdtuíçâo, e tendo em vista o
que consta do Processo Me no ....
13.329-73 (EdItal no 12-74),
T'E{RE~:A:

Art. 19 Fica outorgada à Empresa
Paulista de Televisão Ltda., nos termos do artigo 28 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão,
aprovado
pelo Decreto nv 52.795, de 31 de ou-

tubro de 19f)3 conce..s sâc para esta-

belecer, sem direito -íe exclusividade,
uma estação de radicdlfusâo oe sons

e imagens <televisão)

na cidade de

Campinas, Estado de Sào Pau,c utili-

zando o canal 12

+

(doze

mais).

Parágrafo único. O oontra,o decor-

rente desta cor-cessão onedece.rá às
cláusulas badxadas com o m e.sente e
deverá ser assb-ado dentro de 60 (sessenta) dias a contar da publicação
deste decreto no Diú:io Oficial da
União, sob pena de se tornar nulo,
de pleno díreí:.o. o ato de c uí.otga ,
Art. 2° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, Te~
vogadas as dísoostcões

e.11 conr-ano.

Brasília 11 de dezembro de 1975;
1549 da' Independência e 879 da
República.
ERNEsto '3EISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO N.O 76.778 - DE 11 DF
DEZEMBRO DE 1975
Dispõe sobro a criação de funçôes de
confumça para a comoomcõo das
Categorias do Grupo Direção e Assessoramento Superiores da Tabela
Permanente da Faculdade Federal
de Odontologia de Diamantina, e dó
outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artig-o 81, item UI, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
181, item lII, do Decreto-lei n." 200, de
25 de fevereiro de 1967, artigo 4.° do
Decreto-lei n.s 900, de 29 de setembro
de 1970 e o que consta do Processo
DASP n." 11.187-75,
DECRETA:

Art. 1.0 São criadas, na forma do
Anexo I, funções de confiança, ínclu-

sive mediante transformação da funçâo grataücada, constante do mesmo
Anexo, para a cornposíção das Categorias Direção Superior, código LTDAS-lOI. e Assessoramento SUPerior,
código LT-DAS-102, do Grupo-Oíreçâo
e Assessoramento Superiores, código
LT-DAS-100, da Tabela Permanente
da Faculdade Federal de Odontologta
de Diamantina, autarquia vinculada
ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2.° As atribuições do ocupante
de função de Assessor. de que trata
este Decreto, são as descritas no Anexo
I-A.
Art. 3.° O provimento das funções
de confiança compreendidas no Anexo
I é de comoetência do Diretor da Fa.culdade Federal de Odontologia de
Diamantina, na forma prevista no
item TI do artigo 4.° do Decreto número 75.656, de 24 de abril de 1975.
Art. 4.° A transformação doe função
gratificada de que trata este Decreto
somente se efetivará com a publicação
do ato de provimento. mantido, ate
então, o preenchimento da referida
função constante da "Situação Anterior" do Anexo I.
Art , 5.° A Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina deverá
adotar providências no sentido de ser
adaptado o respectivo Regimento à
"Situação Nova" constante do Anexo
I, observadas «s no-rmas legais e regulamentos pertinentes.

Art. 6.° Na aplicação deste Decreto
deverá ser observada, quando couber.
a disposição constante do artigo 2.°
do Decr-eto TI.O 75.656, de 1975.
Art. 7.° As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos o-çamentárlos
próprios doe Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina.
Art. 8.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
J oâo Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O.
de
12-12-75.
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DECRETO NQ 76.779 - DE 11 :DE
DEZEMBRO DE 1975

tiça, os cargos em comissão constantes
do mesmo Anexo.
Art. 29 - O provimento das funções de confiança, compreendidos no
Anexo. é de competência exclusiva do
Presidente da República, na forma do
item I do artigo 4Q do Decreto nc .•
75.656. de 24 de abril de 1975.

Dispõe sobre a transformação de car...
gos em comissão para a composição
das Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior, ào Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Departamento de Imprensa Nacional, do Ministério da Justiça.

Art. 39 - Na apllcaçào deste Deereto deverá ser observada, quando
couber, a disposição constante do artigo 29 do Decreto nc 75.656. de 1975.
Art. 4Q - As despesas decorrentes
da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentartos
próprios do Departamento de Imprensa Nacional.
Art. 5Q - Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárío ,
Brasília, 11 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 87Q da
República.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constttuíçãc
e tendo em vista o disposto no artigo
181, itens I e II, do Decreto-lei n Q 200,
de 25 de fevereiro de 1967; no artigo
7Q da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro
dé 1970; e o que consta do Processo
DA8P-1 1. 481. de 1975.
DECRETA:

Art. 19 - São transformados, na
forma do Anexo I, em funções de confiança integrantes das Categorias Direção Superior. Código LT-DAS-101,·
e Assessoramento Superior, Código ..
LT-DAS-I02, do Grupo Direção e A,.<:sessoramento Superiores, da Tabela
Permanente do Departamento de Imprensa Nacional do Ministério da .rus-

DECRETO N° 76.780 -

ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
João Paulo dos Reis

tzezzoec

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
12-12-75.

DE

11

DE DEZEMBRO DE

1975

Aprova o Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER)

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER), assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação. ficando revogados os Decretos números 40.043, de 27 de setembro
de 1956; 42.200, de 28 de agosto de 1957; 43.420, de 25 de março de 1958;
48.541, de 19 de julho de 1960; 56.190, de 29 de abril de 1956; 60.717, de 12 de
maio de 1967; 66.060, de 13 de janeiro de 1970 e demais disposições em
contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

J. Araripe Macedo
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TíTULO

VI -
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GUARNIÇÃO

- Guarnição - Art 272 a 278
TÍTULO
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11 - Bandeira Nacional - Art 284 a,286

111 - Estandartes - Insígnias de Al;1toridades - Brasões e Flâmulas
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ANEXOS:
I - FOLHA DE REGISTRO DE ENTRADA

11 - FIChA DE

~Yr~SENTAÇÃO.

REGULAMENTO INTERNO DOSSERVrçQS DA AERONÃUTICA
RISAER

TÍTULO

I

GENERALIDADES
CAPÍTULO

I

Finalidade

Art 19 - O presente Regulamento tem por finalidade regular a execução dos diferentes serviços e estabelecer os proced~
mentos de rotina nas Organizações do Ministério da Aeronáutica.
CAPÍTULO 11

conceituação
Art 29 - Para efeito deste Regulamento, e Uso no Mini~
tério da Aeronáutica, são adotadas as seguintes conceituações:
funç~o

1 - Alvorada - toque regulamentar executado
em
do horário estabelecido para cada Organização que indica o

despertar e o começo da atividade diária.
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2- Cargo - conjunto de atribuições definidas por
leis ou regulamentos outorgadas em caráter permanente a UD agc~t0
de administração previsto em Quadro de Efetivo, Tabela de
ou definido em dispositivo legal pertinente.

I.otação

3 - Cargo Privativo - é o que só deve ser exerciu
t' f
q e sa lsaça a determinados requisitos indispens~
fixados em lei ou regulamento.

do por militar
veis

4 - Comandante - ê a d~signação genérica dada ao
militar, correspondente a de diretor,. a de chefe ou a de
outr~
qualquer denominação que tenha ou venha a ter aquele que,
do de autoridade decorrente de leis e regulamentos, for

investi
responsá-

vel pela _administração, emprego, instrução e disciplina de uma
ganização Militar.

Or

5 - Corpo da Guarda - conjunto de instalações de~
tinadas ao pessoal responsável pela guarda da Organização.
6 - Encargo - ê a atribuição· de serviço

cometido

awn militar.

ê a organização des
ã assistência médica e ã prestação de
serviços

7 - Estabelecimento Militar tinada ao ensino,

especializados, funcionando sob regime militar e dispondo de autonomia administrativa.
8 - Expediente

a - f a fase da Jornada déstinada ã

execução

dos trabalhos normais da Orga?izaçâo.
A duração do expediente depende das necess~dades

dos serviços peculiares ã cada Organização e constara do

horario

da mesma.
b -

f o termo gen8rlco dado ã correspondência

que transita nas Organizações Militares.
9 - Função - é o exercício das obrigações

inere~

tes ao cargo ou encargo.
10 - Horário -

é

a tabela indicativa da ordem

era

nológica do desenrolar das atividades comuns que compõem a jornada

de uma Organização Militar. Deve ser publicado em Bo18tim e

repu-

b1icado sempre que for modificado.
11 - Jornada":

é

o conjunto das atividades de

uma

Organização no periado de vinte e quatro horas.
12 - Lotar um Militar -

é

o ato de movimentar

militar-para uma organização, a fim de preencher claro na
de organização e Lotação.

um

Tv.bc1a
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13 - Militar Adido - êaquele que, não pe r e enccndo

ao efetivo da Organização, está a ela vinculado, para

determir:ado

firo.

14

~

Militar Efetivo - ê

aquel~

que

pert~~ce

ao e-

fetivo da Organização.
15 ~ Militar Pronto -

é aquele para o qual não

há

restrição frsica ou legal de receber ,missão compatível com sua hie
rarquia e" especialidade.
16 - Nomeação ou Designação de Militar -

ê

o

ato

pelo qual se atribui ao militar determinado cargo. A nc~cação e

a
designação são .interinas quando o militar não preenche todas as CO~

dições previstas para o exercício do cargo.

é

A nomeação, em princípio,

feita pelo PrGsidcnte

da RepÚblica nu pelo Ministro ~a Aeronáutica; a designação pelo Mi
nistro e pelas demais autoridades competentes da Aeronãutica.
17- - Ordem de Serviço -

é a

forma de correspondÊn-

cia em que urna .autoridade estabelece normas de trabalho ou dã

ins

truções sobre tarefas especfficas a serem executadas por seus

su-

bordinados.

é

18 - Organização Militar -

a denominação

genéri

ca dada a corpo de tropa, repartição, estabelecimento, navio. base~
arsenal ou qualquer outra unidade administrativa tática ou operati
va, das Forças Armadas.
19 - Penitenciária ou presídio·- estabelecimento ea

pecd.a Lí.aado , onde se cumprem as penas. í.repos eas pela justiça

civil

ou mili'tar.
20 - ~reso de Justiça ~

é

o militar preso preventi

vamente sob· acusação de ter cometido crime.
21 - Preso Incomunicável - aquele a quem é negada
a faculdade de se comuni~ar com outras pessoas, em virtude de ordensde autoridade competente.

ã

22 _ Preso Sentenciado - é o militar condenado
prisão por sentença judicial, em foro competente.
23 - Preso Disciplinar - é o militar que cumpre
nição por ter cometido transgressão disciplinar.

p~

r.. . . . . . .
.......,. ...J,.

24 - Quartel - é a designação genérica dada ao CO~
junto das instalações de uma Organização Militar.

25~espond~r po;-~~ Cargo ~ é- desempenhar. even
tualmente as funções inerentes a um·carqo. nos impedimentos do seu
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detentor com o dever de manter em funcionamento ,normal

os

traba-

lhos de rotina e os 'em andamento. não tomando, em princípio. inicia
tiva que venha a modificá-los.
26 - Serviço Extraordinário - é todo
existência é eventual.

aquele cuja

27 - serviço Interno - é t~do aquele prestado
interior da Organização por pessoa a ela pertencente.

no

28 - Subcomandante - é a designação genérica dada
·ao militar do mesmo quadro do Comandante e que, seguindo-se a este
impedime~

em grau hierárquico, é o seu substituto legal, nos seus

tos. Abrange os militares que desempen~am cargos equivalentes como
subdiretor, subchefe. e outros semelhantes •
. 29 - Substituto Legal - é o militar que eventualmente e por força de disposições legais ou regulamentares.
titui o superior imediato em seus impedimentos.

subs-

30 - Subunidade - é o agrupamento de elementos com
batentes ou de serviço do valor de compan~ia ou esquadrilha.
31 - Tabela de Organização e Lotação (TaL) - é
tabela que indica os órgãos componentes da Organização e
efetivos que neles devem existir.

fixa

a
os

32 - Tabela de Organização. Lotação e Equipamento
(TOLE) - é a tabela que. além do pr~visto na TaL, fixa o
que deve existir n~ Organização.

material

33 - Unidade Aérea - é aquela que reúne meios a~
reos de emprego e meios orgânicos de apoio em suprimento e manuten
ção necessários ã eficiência desse emprego. podendo dispor
de meios de apoio auxiliares e administrativo.

também

34 - Unidade Incorporada,- é o agrupamento de ele
mentos combat~ntes ou de serviço do valor de Batalhão,
ou Grupo, sediado em uma Organização que lhe dá apoio e

Esquadrão
qual fi-

à

ca subordinad~~s~ipl~nar~ âdministrativa e~ ou, operacionalmente.
35 - Xadrez - reci~t~ fechado destinado
de Cabos .. Soldados e Taifeiros ..·

ã

prisão
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TíTULO 11
ATIVIDADES DE ROTINA NAS ORGANIZAÇÕES

CAPfTULO

I

Serviço de Escala
Art 39 - Serviço de Escala

e aquele

atribuído periodi-

camente, a determinada pessoa ou grupo de pessoas,
independentemente das atribuições ~ormais permanentes que lhes couberem.
Art 49 - As Organizações mantêm os Serviços de

Escala

de acordo coro suas necessidades e possibilidades, obedecidas
prescrições constantes deste Regulamento.

Os Serviços de

Art 59

Es~ala

sao:

1 - Atribuídos a Oficiais:
a - Superior-de-Dia;

b

Oficial-de-Dia;

c -

Oficial-~e~Operaçõe5;

d

Fiscal-de-Dia; e

e -

Mêdic6-d~-Dia.

2 - Atribuídos a Suboficial e Sargentos:
a - Adjunto ao Oficial-de-Dia;
b - Sargento-de-Dia;
c - Comandante-da-Guarda; e
d - Eletricista-de-Dia.
3 - Atribuídos a Cabos I Soldados e Taifeiros:

a - cabo-da-Guardai
b - Cabo-de-Dia;

c - Sentinela;
d - Plantão. e

e - Taifeiro-de-Dia.
4

-

Atribuído a

lfIDa

equipe da Organização:

a - serviço de Guarda;
b

-

serviço de Plantão;

c - serviço de Manutenção;
d - Serviço de Contra-Incêndio; e
e

Patrulha.

as
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Art 69 - Além das escalas previstas no artigo 59, outras podem ser adotadas, a critéri? do Comandante, em face da mis
são e das necessidades da Organização, tais como: Bombeiro-Hidrã~
lico-de-Dia, corneteiro-de-Dia, Enfermeiro-de-Dia e outras. Nesse
caso, as obrigações do pessoal de serviço são fixadas pelos respeE
tivos comandantes.
Art 79 - A quantidade, a graduação e a
especialidade
do pessoal escalado para os serviços são ditadas pelo vulto e pela
natureza do serviço a executar.
Art 89 - Quando o vulto de determinado serviço exigir,
além do executor previsto, outros militares podem ser
escalados
corno auxiliares.
Art 99 - Os' militares que nao tiveram experiência pr~
via para o exercício de determinado serviço de escala devem, ini
cialmente, ser escalados corno auxiliares de outro executor mais ex
periente, tantas vezes quantas forem'julga~as necessárias, até tor
ná-Ios, proficientes."
Art 10 - Quando o número ~e Oficiais e Aspirantes-a-oficial; ~ue' concorrem à escala de Oficial-de-Dia, for menor
que
quatro, é criado o Serviço de Fiscal-de-Dia que substitui o
de
Oficial-de-Dia.
Art 11 - O'Comandante especifica as escalas de serviço que são publicadas em boletim e as que são divulgadas por meio
de relação fixada em locais adrede preparados.
Art 12 - Atribui=se d~t~rminado serviço, sempre
que
possível, ã mesma fração de tropa.
Art 13 - O Comandante deve estabelecer normas' complementares, detalhando a execução de cada servi~o. As normas complementares não devem contrariar o previsto neste Regulamento.
CAPfTULO II
Escala de Serviço.

)l.,,)

"-

Art 14 - Escala de s~rviço ê a relação nominal ou num~
rica d~ pessoas ou fração de tropa destinadas à execução dos Servi
ços de Escala.
p

Art 15 - Os militares que concorrem a determinados Ser
viços de Escala são relacionados em documentos proprias que
se
constituem nas escalas ~os referidos serviços, escrituradas e mantidas em dia pelos respectivos responsáveis, sendo nelas registr~
dos os serviços escalados e executados, bem como as alterações verificadas nas escalas.
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Art 16 - Entre dois serviços de escala, de igual

nat~

reza ou não, deve-se observar para o mesmo militar, sempre que po~
sível, urna folga ,de quarenta e 2;to hores ,
. __
P~~i~~~f;·únic~~para efeito de escala de
serviço,
"Folga" ê o tempo decorrido a partir da sarda do último

serviço

realizado.

Art 17 - A designação para determin~do serviço deve re
cair em qu~m tenha maior folga na escala.
§

"19 _ Em igualdade de folga, deve ser designado,

pr!.

meira o de menor antiguidade.
29 - Para contagem de folga, o serviço individual ê
considerado como executado desde que o designado o tenha iniciado;
do mesmo modo, o coletivo, desde que a tropa tenha prestado o r.nm§

promissa de entrada em serviço.
S 39- No caso de restabelecimento de um serviço,
va-se em consider~ção,· s~mpre que possível, para contagem de

1e

fol-

gas, a escala anterior desse serviço.
Art 18 - A designação para o Serviço õe Escala,
princípiO, é feita rle véspera.

em

Art 19 - Para os dias em que n&o houver expediente, de
ve haver uma escala especã at .
Art 20 - Quaado o numero de praças da graduação previ~
ta para a execuçao de determinado serviço, for menor que o exigido, podem ser incluídas as praças de graduação imediata inferior, a
fim de completar o numero necessário.
Art 21 - Ao serviço de escala concorrem, normalmente,
todos os oficiais e praças prontos, quaisquer que sejam os quadros
e especialidades.
Art 22 - Os militares adidos, ãesde que nao haja
patibilidade,concorrem, normalmente, às escalas de serviço.

inco~

Art 23 - Os suboficiais, sargentos e demais praçaspro~
tos sao escalados de acordo com as necessidades próprias de
cada
.Organização, levando-se em consideração, em princípio, a e s pec La Lí da
de.

Art 24 - Os Cadetes e alunos das escolas de
formação
concorrem ao serviço de acordo com os regulamentos e instruções das
respectivas Escolas, enquadrando-se, tanto quanto possível, no estabelecido neste Regulamento.
Paragrafo único - As Escolas de Formação devem organ!
zar Serviço de Escala visando a preparação.dos alunos para suas fu
cur-as funções.
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CAPfTULO

III

Parada do Pessoal de serviço

ê prec~
ê realçar a re$ponsabilida-

Art 25 - A entrada diária em serviço de Escala
dida por um cerimonial cuja finalidade
de de que

ê investido o Pessoal de serviço.
Art 26 - Nas Organizações que dispuserem de meios e lo

cais adequados, o cerimonial consta de uma Parada de Pessoal

de

Serviço realizada na forma indicada no artigo 28 e em horário previamente estabelecido.
Parágrafo único - Nas demais Organizações, o
nial

é

cerimo-

realizado de acordo com a situação particular de cada

uma,

obedecendo, em linhas gerais, ao determinado neste c ap Êt.u Lo ,
Art 27 - A supervisão do cerimonial de entrada de Serviço

organ~

ê da responsabilidade do Chefe do 6rgão de Pessoal da

e aç âo , podendo, a c~itêrio do Comandante, ser designado outro oficial para presidir a cerimonia.
Art 28 - A Parada do Pessoal de Serviço

é comanàada

p~

'10 oficial mais antigo que: entra de serviço e consta de formatura,
verificação de faltas, reví.ste; apresentação ao oficial que preside a cerimônia, continência' e ~esfile, obedecendo às segui~tes nor
mas gerais:
~

- o pessoal de serviço entra em forma, em

cípio, da direita para a esquerda na seguinte órdem: Banda de
sica ou

l'~arcial:,_· oficüi.is

pri~

Mú-

e praças de acordo com as normas fixadas

".e.'!l."cil.da Organização;
2 - os oficiais que saem de serviço mqntêm~~e
linha, em frente

em

à tropa;
3 - o comandante-da-parada, após verificar as fal

tas, passar em revista o pessoal de serviço, apresentar

e

obter

do oficial que preside, a autorização para início da cerimônia, c~
loca-se a dez passos do centro da tropa, de frente para ela e comanda:
a -

"Parada - Ombro armas".

b - "Parada em continência ã Bandeira {cu.' ao
Terreno), apresentar armas".

tA Banda de l'lúsica ou !-larcial executa

os primeiros acordes da marcha batida).
c -

"Parada - Ombro armas". "Direita volver" ..

d _ "Parada a seus destinos-ordinário marche".
9 conjunto segue até um ponto d~terminado, de
on?e se dispersa, seguindo a seus respectivos destinos.
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4 - em caso de mau tempo, a parada realiza-se

em

recinto coberto, dentro das possibilidades da Organização;
5 - o pessoal de serviço forma, na parada, com

o

-armamento que for previsto pelo Comandante da Organização;

6 - nos dias não uteis, a cerimônia será abrevia
da, e caberá ao mais antigo oficial, que entra ou sai de serviço,
presidir ~ cerimônia, e ao que se segue em antiguidade o

comando

da parada.

Art 29 - Os oficiais que entram e saem de serv1ço apre
sentam-se depois da parada e apos a rendiçã9·individual
ço, ao Comandante e ao oficial Chefe do

do servi-

6rgâo de Pessoal da organ!

zaçâo.
Art 30 - Concluída a Parada, efetua-se, nos locais pr§
prios, a rendição individual ou coletiva dos elementos de serviço,
quando são transmitidas as· ordens e instruções em vigor.
Art 31 - Na rendição das guardas é observado o previsto no Regulamento de Continências, Honras e Sinais de Respeito das
Forç.as Armadas.
Art 32 - Acompanhados dos soldados dispontveis, ~s

Co

.mandantes-da-Guarda que entra e o que sai de serviço verificam

os

presos, quanto a faltas e a boa apresentação pessoal e examinam as
dependências do xadrez e Corpo da ·Guarda quanto

ã

limpeza,

arruma

çao e higiene.
Art 33 - Após a rendição da guarda, o

Comandante-da-

Guarda que entra transmite ao Cabo-da-Guarda as ordens em vigor
"determina que proceda

ã

e

substituição das sentinelas, devendo a sen

tine la das armas ser a última a ser substituída.
Art 34 - O Cabo-da-Guarda.que

entra, acompanhado

Cabo que sai, verifica a transmissão das ordens pelas

do

sentinela~

de sua guarda.
Art 35 - A seguir, os Comandantes-das-Guardas
aprese~
tam-se-ao õficial-d~-Õia·que entra de serviço, participando-lhe
qualquer irregularidade verificada.
CAPíTULO IV
Atribuições Comuns do Pessoal de Serviço
Art 36 - Ao pessoal de Serviço de Escala, além das

a-

tribuições específicas a cada serviço e das constantes de ordens e
de instruções emanadas do seu Comandante, compete:
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1 - fazer cumprir todas as instruções em vigor re
lativas ao serviço;
2 - comunicar ao seu superior, todas as

altera-

ções havidas durante o serviço e as providências adotadas;
3 -

receber as apresentações do pessoal de servi-

ço que lhe está subordinado;

4 - transmitir ao pessoal de serviço subordinado,
~as ordens ~ instruções,

fiscalizando sua execução;

5 - providenciar a substituição do pessoal âe seE

viço que faltou ou que, 'por motivo de força maior, deva ser afast~
do do serviço;
6 _ apresentar-se a quem de direito ao

assu~ir

e

ao passar o serviço;

7 - zelar pela limpeza e pela boa apresentpçãó.do
pessoal e dos locais sob sua responsabilidade, acionando os eleme~'
tos responsáveis, quando necessário;
8 -

receber do seu antecessor, e passar ao

seu

substituto, os documentos relativos ao serviço;
9 - conferir, verificar e receber do seu

sor o material que passará à sua responsabilidade,

anteces

comunicandoq~al

quer alteração constatada;
10 _ manter-se sempre no local previsto para o Ser

viço a que foi escalado.
11 - usar e fiscalizar o uso da braçadeira de serviço.
CAPÍTULO V
Serviços Individuais de Oficiais
A - Superior-de-Dia
Art 37 - Ativa-se o serviço de Superio~-de-Dia quando
houver necessidade de um oficial de'maior experiência e antiguidade

ã testa dos serviços, em virtude de qualquer anormalidade

ou

emerg~ncia.

Parágrafo único - O Serviço de Superior-de-Dia
ser ativado excepcionalmente, mesmo em situações nOrll1ais, a
rio do Comandante.

pode
critê

Art 38 - O Comandante da Guarniçã~ pode ativar o servi
ço de Superior-de-Dia à Guarnição, quando se fizer necessário
denar os serviços dos Superiores-de-Dia ou dos Oficiais-de-Dia
6rganizaçõe~ que compõem a Guarnição.

coar
às
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§

lQ - Para esse serviço, concorrem oficiais das

dife

rentes Organizações em quantidades proporcionais a seus efetivos.
§ 29

- O Comandante da Guarnição estabelece as

'normas

complementares para o Serviço de Superiorpde-Dia à Guainição.
Art 39 - O serviço de Superior-de-Dia ê atribuído a Ca
~odos

pitão e, excepcionalmente, a Major de

os Quadros, exceto

os

do Serviço de Saúde.
Parágrafo único - Os oficiais do Serviço de Saúde

da-

rao serviço de Superior-de-Dia nas Organizações do SSAer, onde

o

mesmo for ativado.
Art 40 - Compete ao Superior-de-Dia:
1 -

receber, na ausência do Comandante,

qualquer

autoridade que chegue à organização;
2 - participar ao Comandante todas as ocorrências

havidas no serviço;
3 - atender, fora do expediente e na ausência

Comandante, às ôe te rmíneçôes de autoridade competente, -d ando ,
mais curto pr~zo-possrveL, conhecimento ao Comandante das

do
no

ordens

recebidas;

4 -

superv~s~onar

os serviços de escala e os

ser

viços extraordinários quando existirem.
5 -

zelar pela eficiência das medidas de

segura~

ça;
6 - assumir, fora do expediente e na ausência
Comandante e de seus substitutos legais, o comando da tropa e

do
da

defesa da Organização;
7 - receber a apresentação dos demais oficiais de
'serviço, tomando ciência de como os serviços serão executados;
8 - registrar no livro do Superior-de-Dia
as alterações ocorridas no serviço;

todas

9 - cumprir as ordens de serviço emanadas do

Co-

mandante;

gue

ã

lO - apresentar_se ao Comandante tão logo este che
Organização.
B - Oficial-de-Dia
Art 41 - O oficial-de-Dia dentro de sua esfera de

petênc~a,trata das questões ligadas

ã

disciplina,' à segurança

com
da

organização e ao funcionamento normal dos serviços que lhe estão ~
fetos.
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Art 42 - O serviço de Oficial-de-Dia é atribuído a Pri
rneiro e Segundo-Tenente e á'Aspirante-a-Oficial de todos os

Qua-

dros, exceto os do Serviço de Saúde.
Art 43 - O·Oficial-de-Dia acumula as atribuições

do

"Oficial-de-Operações" quando este Serviço não for ativado na Org~
nização.
- Art 44 - Compete ao Oficial-de-Dia:
1

verificar, ao assumir o serviço, pessoalmente

ou por intermédio de seus auxiliares, da presença dos presos e detidos nos

~~g~Ees

onde devam permanecer;
2 - providenciar para que sejam transmitidas
as
ordens e dados os toques regulamentares, de modo que as formatura~

e os demais trabalhos da Organização se realizem nos horários previstos.
pessoal
3 - estar a par das ordens relativas ao
civil ou militar estranho à organização e que a ela devem ter aces
so, e zelar pela execução dessas ordens;
4 - providenciar alojamento e alimentação para as
praças que se apresentarem após o expediente;
5 - providenciar o atendimento médico para os casos de emergência havidos após o expediente e requisitar os
ros de emergência que se fizerem
6 -

socoE.

~ecessârio;

fiscalizar o recolhimento e a permanência dos

presos e detidos aos locais previstos, ou a sua soltura quando para is~o estiver autorizado;
7 - determinar a fiscalização das praças
p~esas
para que não conservem em seu poder objetos, armas, ou utensílios
que possam causar danos pessoais ou materiais;
B - certificar-se de que estão convenientemente
fechadas as dependências que assim devam permanecer e se as respe~
tivas chaves se encontram no devido lUgar;
9 - proceder ou atribuir ao seu hdjunto,
quando
não possa fazê-lo pessoalmente, as revistas regulamentares eas que
se tornem necessárias;
10 - registrar no "Livro de Parte do

Ofi.cial-de-

Dia", todas as alterações ocorridas no serviço;
11 - assistir às refeições das praças, tendo

em

vista a normalidade dos serviços do rancho e da disciplina;
12 - zelar para que as praças que tenham de
da organização estejam convenientemente uniformizadas;

sair
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13 - fazer com que sejam cumpridas as Ordens
Serviço relativas a pessoas, veículos ou tropas que pretendam
trar ou sair da Organização;

de
en-

14 - escalar para a ronda noturna o Auxiliar do 0ficial-de-Dia (se houver), Adjunto e os Sargentos-de-Dia;
15 - realizar, pessoalmente, rondas e revistas
horãrios não estabelecidos anterior~ente:

em

16 - não permitir a abertura de qualquer dependê~
eia da Organização fora das horas de ~xpediente, a não ser mediante ordem de autoridade competente ou por motivo imperioso que ju~
tifique tal medida, registrando tal fato no HLivro de Oficial-deDia";

na

organizaçã~

17 - receber e conferir todo material que
ou dela sair fora das horas de expediente:

entrar

18 -.reforçar ou ativar qualquer serviço quando as
circunstâncias assim o exigirem;
19 - auxiliar o Oficial-de-Operações no que lhe for
solicitado;
20 - receber o Comandante da Organização assim que
este chegue;
21 - receber qualquer autoridade civil ou
e acompanhá-la ao Comandante ou a outro oficial, conforme
da organização;

militar
normas·

22 - dar conhecimento ao comandante com a
maior
brevidade das ocorrências que exigirem sua pronta in~ervenção;
23 - Lrnped i r , salvo motivo de instrução ou serviço
normais, a entrada ou saida de qualquer tropa exceto quando autor-L
zado pelo Comandante;
24 - providenéiar dentro do expediente, junto
ao
Chefe do órgão de Pessoal da Organização, a designação de militares para serviço extraordinário, devendo fora do expediente,
tal
s~rviço ser executado a critério do Oficial-de-Dia, por militare~
designados para o serviço diário de escala;
25 - providenciar, dentro do expediente, junto ao
Chefe do órgão de Pessoal. da Organização, para que seja feita
a
substituição de mil~tares que faltarem ao serviço, adoecerem ou d~
le se ausentarem;
26 - n9s dias não úteis e fo~a do e~pediente, sub~
tituir o pessoal que faltou ao serviço, adoeceu ou se ausentou, utilizando-se do·pessoal disponível na organização;
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27 - provide~ciar"alojamento para as tripulações e
para os militares em trânsito, quando solicitado;
28 - cumprir e fazer com que sejam cumpridas as ar
dens de serviço relativas ao serviço de Oficial-de-Dia.
c - Oficial-de-Operações"
Art 45 - O Oficial-de-Operações ê o oficial responsavel na area de jurisdição da organização Militar pela "assistência
à~ aeronaves e tripulações em trânsito, bem éomo, fora do expedie~
te, pela fiscalização das normas e instruções relativas ao Trafego Aéreo.
Paragrafo único - Este Serviço ê normal nas organizações sede de Unidade Aérea ou nas que disponham, organicamente, de
aeronaves. Entretanto, se o movimento aéreo não o justificar, ,~ste
Serviço, a critério do comandante, não sera ativado passando suas
atribuições ao Oficial-de-Dia.
Art 46 - O serviço de Oficial-de-Operações é atribuído
a Primeiro e Segundp-Tenente e Aspirante-a-Oficial do Quadro
de
Oficiais Aviadores. I
Parágrafo un~co - No interesse do serviço, a critério
do Comandante poderão ~er incluídos na escala' de Oficial-de-Opera~ções os Primeiroe Sogundo-Tenentes do Quadro de Oficiais
Especialistas, obrigados à atividade aérea.
Art 47 - Compete ao Oficial-de-Operações:
l-inspecionar a area útil do aeródromo
quanto
ao estado de conservação e inexistência de objetos ou
obstáculo
que possam causar ,danos às aeronaves ou preiudicar-Ihes a operação.
2 - fiscalizar a circu~ação de-veículos e de
destres pelas pistas e áreas de estacionamento, de acordo com
normas e or?ens de serviço pertinentes i

peaS

3 - inspecionar as aeronaves que devam pernoita~:
na Organização quanto ~s condições de proteção e segurança determ~
nando as providências que se tornarem necessárias; .
4 - manter-se apto a orientar as trtpulações das
aeronaves em trânsito na obtenção de informações referentes a aeródromos," ee rcvfes , auxílio ã navegação, meteorologia;- planos
de
vôo, etci
5 _ zelar para que sejam mantidos ?tualizados os
quadros de movimento de aeronaves, orgâni~as ou nâÓ, que
de qualquer modo, sendo apoiad~pela Organização;

estejam,

ATOS
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6 - manter-se informado sobre os movimentos de ae
ronaves militares que se destinam ,à sua orga~ização;
7 - tomar providências para orientação das
ves no solo, e receber a maior autoridade a bordo e o

aeron~

comandante

da aeronave;

8 - informar ao comandante ou a seu substituto
chegada,de autoridade ou oficial de patente superior ã daquele;

a

9 - informar-se com o comandante da aeronave
em
trânsito, da necessidade de assistência ou de outro apoio, providenciando ~ respeito;
lO - em caso de acidente· aeronáutico,

sUperv~s~o-

nar os meios de sQcorr9, comunicá-lo ao comandante e cumprir

as

normas emanadas do SIPAER;

11 -

verifica~ junto aos órgãos

de proteção ao vôo,

da normalidade de fUncionamento dos equipamentos de aux!lios ã navegação do aeródromo;
12 - orientar as tripulações estranhas ã
ção quanto ao uso das facilidades nela existente;

Organiz~

13 - não permitir atividade aérea em desacordo com
a regulamentação em vigor;
14 - interditar qualquer aeronave que utilize o ae
ródromo sem possuir condiçõe~ técnicas ou legais, comunicando tal
fato ao Comandante.
15 - estar a par da situação da movimentação
aeronaves de sua Organização e das em trânsito;

das

16 -.regist~ar no livro do Oficial-de-Operações to
da e qualquer alteração ocorrida
serviço, com a menção das providências tornadas;

no

-17 - zelar pelas medidas de segurança aérea estâbe
lecidas para a área útil dOI aeródromo;
18 - colaborar com o Oficial-de-Dia no que lhe for
.solicitado;
. 19

levar ao conhecimento da autoridade

cpmpete!!,

t~ as providências qu~ fujam de sua alçada,

20 - receber a correspondência sigilosa que
transportada por avião e dar~1he o devido destino;

for

21 - receber as autoridades que desembarcarem
aviões, prestando-lhes as necessárias informações;

dos

22 - comunicar, por escrito, ao Oficial_de_Dia, os
assuntos que devam constar do livro de registro deste serviço;
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23 - cumprir e fãzer cumprir as ordens e
çoes relativas ao Serviço de Operações.

í.ns t ru-

D - Fiscal-de-Dia

Art 48 - Fiscal-de-Dia é o oficial com as atribuições
,
deveres, e b '
o r1gaçoes do Ofiaial-de-Dia, mas, normalmente dispens~
do de pernoitar ~a Organização.

~arágrafo único - Este serv~~o é ativado quando
.
rer a s1tuaçao prevista no artigo lO desfe Regulamento.

ocor-

h~t 49 - Concorrem a este s~rviço os Primeiros e Segu~
dos-Tenentes e Aspirantes-a~Oficial de todos os Quadros exceto os
do Serviço de Saúde.
. ,
Art 50 - O Fiscal-de-Dia deve permanecer na Organização até após o jantar e pernoitar em local do conhecimento do Comandante e do Adjunto ao Fiscal-de-Dia.
Art 51 _. o-zds caa-de-tu e tem como Adjunto um
cial o~ Sargento de máior antiguidade.

Subofi':'

~rt 52 - Na ausência do Fiscal-de-Dia, as suas funções
são exercidas pelo Adjunto do Fisc~l-de-Dia, cumulativamente
com
as que lhe são específicas.

E- Auxiliar do Oficial-de-Dia ou de Operações
Art 53 - O Serviço de Auxiliar do'Oficial-de-Dia ou de
Auxiliar do oficial-de-Operações é ativado,quando ocorrer um dos
casos previstos nos artigos 89 ou 99 deste Regulamento.

F - Mêdico-de-Dia
Art 54 - O Médico-de-D~a ê o Oficial Médico a quem co~
pete além de suas obrigações normais, prestar assistência
médica
ao pessoal afe~o ~·organização,.fora das horas· de expediente normal.
Art 55 - O Serviço de Médico-de-Dia, atribuído a capi
tão, Primeiro ~ ~egundo-Tenentes e Aspirante-a-Ofici~l Médicos, ~
normal nos Estabeleçimentos Hospitalares da Aeronáutica. Em outras
Organizações, este serviço pode ser ativado a critério do Comanda~

ee',
Art 56 - Além das atribuições e dos deveres constantes
das normas e~anadas da Diretoria de Saúde ~a Aeronáutica, dos Reg~
lamentos em vigor e das ordens do Comandante, compete ao .' Médicode-Dia:
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1 _ registrar no livro de ocorrências todas a9 aI
terações havidas no transcorrer

d~

serviço;

2 _ dar· conhecimento ao Comandante e ao seu Chefe
imediato ou ao Oficial-de-Dia de tod~s as ocorrências cuja solução
estiver fora de sua alçada:
.
··--3-:'··~ar p~-~enternente em condições de
agir
com presteza no mornento.e no local onde seus serviços se tornem ne"
cessarias;
4 - çomunicar sempre onde pode s~r'
encontrado
. quando, por motivo imperioso, se afaste" das dep~ndências onde deva
permanecer;
5 - examinar as dietas e fiscalizar a sua distribuição aos doentes;
6 - zelar pela disciplina, limpeza e boa apresentação das dependências a seu cargo, acionando os elementos respo~
saveis quando necessario;
,.»,

7 - comunicar ao Oficial-de-Dia toda baixa que ocorrer fora do horãriode expediente t
8 - zelar para que as prescriç~es médicas
baixados sejam cumpridas;

aos

9 - cumprir e fazer com que sejam cumpridas as 0E
dens de Serviço relativas ao Serviço de Médico-de-Dia.

ÇAPfTULO VI
Serviços Individuais de Suboficiais e Sargentos
A - Adjunto ao Oficial-de-Dia
Art 57 - O Adjunto ao Oficial-de-Dia é o auxiliar
diato do Oficial-de-Dia.

im!

Art 58 _ Q,serviço de Adjunto ao Oficial-de-Dia é atri
bufdo aos suboficiais e aos sargentos máis antigos, de acordo com
os critérios e normas estabelecidos pelo Comandante.
Art 59 - Compete ao Adjunto:
1

executar as determinações do

Ofici~l-de-Dia:

2 - secundar o Oficial-de-Dia na fiscalização de
execução das ordens em vigor, relativas ao Serviço;
3 - proceder as revistas regulamentares quando d~
terminado;
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'4 ~ escriturar os documentos relativos ao serviço,
de modo que estejam prontos para serem entregues ã autoridade
co~
petente até uma hora, depois da Parada;
5 - transmitir as ordens recebidas e
de sua

inteirar-se

e~ecução;

6 - comunicar ao Oficial-de-Dia todas as
cias anormais de que tenha conhecimento;

ocorrê~

7 - pas~ar revista às unidades incorporadas e sub
unidades, quando determinado;
8 - responder perante o Oficial-de-Dia, pela execução da limpeza da Organização;
9 - apresentar-se ao Oficial-de-Dia ao assumir as
funções;
10 - cumprir e fazer com que sejam cumpridas as O!
dens de Serviço relativas ao Serviço de Adjunto ao Oficial-de-Dia.
B -

Adjunt~

ao Fiscal-de-Dia

Art 60 - O Adjunto ao Fiscal-de-Dia ê auxiliar
to do Fiscal-de-bia.

imedia

Art 61 - O serviço de Adjunto ao Fiscal-d~-Dia é ·atri
burdd aos suboficiais e aos s~rgentos mais antigos, de acordo com
os critérios e normas estabelecidos pe+o Com~dante.
Art 62 - As atribuições do Adjunto ao Fiscal-de-lliasão
as previstas para,o Adjunto aO Oficial-de-Dia e mais:
1 - exercer as funções do Fiscal-de-Dia durante a
sua ausência;
2 - estar ciente do local de pernoite do Fiscalde-Dia e a forma de cOJI!.o_.E2d~~â C?muniçar...:se. rap!.damente com ele.
C - Sargento-de-Dia
Art 63 - O Sargento-de-Dia a Unidade Incorpàrada ou à
subuhidade subordina-se ao respectivo Comandante devendo, entret~~
to, comparecer ã Parada de Serviço e apresentar-se ao oficial-deDia logo após o termino do expediente, ou logo após a Parada do ~~
soal de Serviço nos dias em que não houver expediente.
Art 64 - O Sargento-de-Dia é auxiliar do
Oficial-deDia no que se referir ao serviço de sua Unidade Incorporada ou S~
unidade e, ainda, de conformidade com as determinações daquele Of~
cial, na f~scalização de determinados serviços da Organização fora
da~ hora~ de expediente.

ATOS DO PODER

582

EXECUTIVO

Art 65 - Compete áo Sargento-de-Dia, no âmb'ito de

sua

Unidade Incorporada ou Subunidade:
1 _ informar ao Oficial-de~Dia da existência
or~en5

de

especiais;

2 _ fiscalizar o serviço de escala;
3 - receber as praças que devam'ser

recolhidas

presas ou detidas e apresentá-las ao Oficial-de-Dia;

4 _ solicitar ao Oficial-de-Dia, na ausência

Comandante ou.de outro oficial da Unidade Incorporada ou
de, qualquer providência que ultrapasse sua autoridade;

do

Subunida

5 _ zelar para que- as praças detidas permaneçam

nos lugares determinados;
6 - registrar no "Livro do Sargento-de-Dia" todas
as alt~rações ocorridas no serviço, bem como, as providências tom~
das em cada caso;

7 - conduzir, em forma, os cabos, soldados e taifeiras para o rancho i
8 - reunir o pessoal que entrar de serviço, veri
ficar as faltas, uniformes e equipamentos e con~uzl-10s ao
local

de Parada;
9 - manter o Oficial-de-Dia informado da situação
dos presos detidos no al~jamentoi
"lO - reunir o pessoal para a revista do pernoite e
verificar as faltas, comunicando-as ao Oficial-de-dia e anotando-a~ no Livro de Partes do sargento-de-Diai

'" 11 - cumpr~r ~s Ordens de Serviço previs~as ao Se!.

viço de Sargento-de-Dia.
D

Comandante-da~Guarda

Art 66 - OComandante-da-Guarda ê responsável pela execução de todas as ordens referentes ao Serviço'de Guarda e
é
subordinado ao Oficial-de-Dia.
Art 67 - Compete ao Comandante-da-Guarda:
1

formar a Guarda para as continências

xegula-

mentares;
2 - acionar a Guarda ao sinal de alarme dado pe'las sentinelas, informando-se imediatamente do motivo do mesmo e
agir por ini~iati~a prõpria,toman~o providências que a situação o

...exi9~r;"
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3 - responder, perante o Oficial-de-Dia pelo
seio, ordem e disciplina no âmbito das' instalações da Guarda;

as-

4 - dar conhecimento às praças da Guarda, das ordens em vigor, especialmente das instruções peculiar- s a cada posto de sentinela;
5 - escriturar o "Livro do Comandante-da-Guarda" e
entregá-lo, após ser substituído, ao Oficial-de-Dia, fazendo nele
constar a relação nominal dás Praças da Guarda, .os roteiros
das
sentinelas e rondas, as ocorrências havidas no serviço e as providências tomadas, a situação do material carga do Corpo da Guarda e
outros registros de acordo com as normas da Organização;
6 - fazer cumprir, por todas as praças da Guarda,
as atribuições que lhes estão afetas;
. 7 ~ passar revista, freqUentemente, ao pessoal da
Guarda pondo-a em forma durante o dia, quando necessário;
8 - impedir' a ent"rada ou saída da organização
a
não ser pelos lugares determinados;'
9 -"'da'i'~1nlediato conhecimento ao ·Oficial-de-Dia de
qualquer ocorrência extraordinária havida;

praças

lO - verificar, ao assumir o serviço, se
presas se encontram nos lugares determinados;

todas as

11 - examinar, cuidadosamente,. as condições de segurança, limpeza e higiene das prisões e demais instalações;

12 - adotar medidas de segurança sempre que
de abrir as prisões, utilizando-se dos soldados da Guarda;.

tenha

13 - conservar em seu poder, durante o serviço, as
chaves das prisões;

14 - verif~car se as praças da guarda estão
-cientemente instruídas para esse serviço;

sufi-

15 - exigir dos presos comportamento compatível cQ1lt
a disciplina militar, não permitindo di~~rsões ruidosas, quer ind~
Viduais quer coletivas;

16 - impedir a saída de Cabos, Soldados e
ros desuniformizados e desasseados;

Taifei-

17 - de acordo com a orientação do Comandante, l~
bertar antes do início do expediente, as praças presas fazendo ser
viço, e recolhê-las logo apos o ~êrmino do expediente;
18 - providênciar a escolta ~ecessária para
car os presOs com segurança;

desl~
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19 - fazer cumprir. as normas estabelecidas para vt
~ita

aos

preso~;

20 - providênciar a anotação dos cabos e soldados
que entr~rem no Quartel após a revista do recolher. ~ste registro
feito em formulário próprio (Anexo I) e e~caminhado ao 6rgão de
Pessoal, anexado a6 Livro do Cornandante-da-Guarda;

e

21 - cumprir as ordens de serviço relativas ao ser
viço de Comandante-da-Guarda.
E - Eletricista-de-Dia

c-

Art 68 - O Eletricista-de-Día

é o encarregado de man-

ter em funcionamento normal ~ rede elétrica da Organização-e de rn~
nobrâ-~a de acordo com os horários e normas de serviço. ~ ~
auxiliar dQ Oficial-de-Dia"nos ~ssuntos atinentes ã sua especialidade.·
Art

~9

- compete ao Eletricista-de-Dia:

1 - cumprir e fazer cumprir as normas
àas para o serviço àe iluminação;

estabeleci

2 - variflcar o estado geral da rede elétrica, g~
radores e os equipamentos de emergência;
3 - operar o sistema de iluminação e forçaI
4 - executar 05 reparos e substitu~ções para restaurar o funcionamento normal do sistema elétrico.
Art 70 - O serviço de Eletricista-de-Dia pode, também,
ser executado por civis especializados da orga~ização.
CAPíTULO VII

Serviços Individuais de Cabos e Soldados
A - Cabo-da-Guarda
Art 71 - O Cabo-da-Guarda é o auxiliar imediato do
mandante-da-Guarda e seu substituto eventual.

C~

Art 72 - Compete ao Cabo-da-Guarda:
1
permanecer nas dependências da Guarda, : dela
não se afastando a não ser autorizado pelo Comandante-da-Guarda;
2 - conduzir as praças que devam render as senti'
nelas, assistindo ã transmissão das ordens e assegurando-se de que
estas foram bem compreendidas;
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3 - conduzir, ao rancho, as praças da guarda, de!
atender, imediatamente, às sentinelas e a qualquer ocorrência de carã
te r urgen te;
xenõo , nas dependências da guarda., o número necessârio para

4 - dar ciência ao Comandante-da-Guarda de todas
as ocorrências que cheguem ao seu conhecimento e que possam interessar ao serviço;
S cumprir as Ordens de Serviços estabelecidas pe
10 Comandante da Organ~zação quanto a pessoas, veiculos ou tropas
que pretendam entrar ou sair da Organização; \
6 -

distribuir os quartos de serviço entre ps so!

dados da Guarda;
7 - auxiliar o Comandante-da-Guarda na verificação de faltas dÓ~ presos, bem como na manutenção da disciplina;

a-

impedir a saida

de

soldados desuniformizados

e desasseados;
9 - apresentar ao Comandante-da-Guarda, por o'cas.!,
ão da formatura para o rancho, a relação das praças que, por motivo de serviço tenham de fazer as refeições fora da hora regulameE,
tar;

lo - apresentar ao Comandante-da-Guarda
que fujam a sua alçada;
11 - cumprir Ordens de Serviço

re~ativas

os

casos

ao

Cabo-

da-Guarda.
B - Cabo-de-Dia
Art 73 - O cabo-de-Dia ã Unidade Incorporada ou à Subu
nidade é o auxiliar imediato do Sargento-de-Dia ~ seu substituto ~
vencuat ,
Art 74 - Ao 'Cabo-de-Dia compete:
l-verificar com o seu antecessor, na ocasião do
recebimento do serviço~ se todas as dependências e instalações estão em ordem e limpas e se as praças detid~s no alojamento se
en
contram nos lugares previstos; .
2 '.~ dirigir a limpeza das dependêncd.as sob

sua

responsabilidad~;

3 _ faze"ra distribuição dos quartos de se rv ço

e!i:

plantõe~.conhecem

as

í

tre os plantões;

4 _"êé:rtificar-se de que

ordens relativas ao serviço;

05
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5 - assistir ã substituição dos plantões,

verifi

canda se as ordens sãq. transmitidas com exatidão;

6 - apresentar-se, logo depois da Parada, ao Sargente-de-Dia;

7 - zelar para que os plantões se conservem
tos às suas obrigações;

ate~

8 - fazer levantar as praças ao toque da alvorada
nos·

~ias

de expediente;

9 - participar ao sargento-de-Dia as irregularidades ocorridas em seu serviço, mesmo aquelas já sanadas;
alojarne~

10 - zelar pela disciplina e arrumação do
to;

11 - não consentir a presença de elementos estranhos no alojamento, salvo~se para isso estiverem autorizados;
12 - apresentar ao sargento-de-Dia as praÇas
devam comparecer à visita médica;

que

13 - apresentar ao Sargento-de-Dia, por ocasião da;
formaturas para o rancho, a relação das praças arranchadas que, por
motivo de serviço, tenham de faze~ as refeições fora da hora

reg~

lamentar;
14 - apresentar ao Sargento-de-Dia, a relação das
praças que, obrigatoriamente, devem pernoitar no quartel, e que ao
toque de silêncio, não se encontram nas respectivas camas;
15 - cumprir as Ordens de S7rviço relativas ao

C!

bc-ôa-tií.e ,
c - Soldado-da-Guarda
Art 75 - Compe t-eiao

~óldado-da-Guarda;

1 - observar, fielmente, as prdens relativas

ao

seu serviço;
2 -

mànter~se

nas horas de descanso, em local

d~

terminado, de onde só se afastará por ordem ou com permissão do C~
mandante-da-Guarda;
3 - manter-se sempre uniformfzado e equi!?ado
rante o serviço, pronto a entrar em ação para atender a
eventualidaàe;

du':

qualquer

4 -- cumprir, as ordens particulares relativas
3,0
respe-ctivo posto, bem corno as demais Ordens de Serviço re í.ecf.ves ec
serviço de Soldado-da-Guarda.
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D - Sentinela
Art 76 - Sentinela -

é a praça armada, incumbida da vi

gilância 'de determinado local.

I - a sentinela pode ser:
a - fixa, quando estável em determinado local;
b - móvel, quando se desloca por um
rio previamente estabel~cido;

intinerE·

2 - Sentinela das Armas é a sentineia fixa
cada na entrada principal da organização;

colo-

3 - as demais sentinelas, fixas ou móveis,

rece-

bem

a denominação do local de

serviç~.

Art 77 - A sentinela

é inviolável segundo às

prerroga

tivas que a lei lhe confere, sendo passível de punição quem

aten-

tar contra sua autoridade ou integridade.
Art 78
sempre

Em qualquer situação, a sentinela deve

estar

mUniciada~

Art 79 - Compete à.sentinela.
1 - estar sempre alerta e vigilante;
.2 - não abandonar suã arma e manter-se pronta

a

empregá-la, de a~ordo.com as ordens recebidas;
3 - não conversar nem fumar durante o serviço;
4 - e~itarexplicações
esciarecime~t~;- a
pes-

e

soas estranhas ao serviço, chamando para isso. o Cabo-da-Guarda ou
quem o substitua;
5 - não admitir ajuntamento nas proximidades

de·

seu posto;
6 - guardar sigilo, quando for o caso, de

ordens

recebidas;
7 - cumprir as ordens de serviço quanto â entrada
de ,pessoas, veículos e tropas na Organização;
8 - prestar as continências regulamentares;
9 - nQo consentir que praças e civis saiam da Organização conduzindo quaisquer embrulhos I s ern permissão do

Coman-

dante-da-Guarda ou do Cabo-da-Guarda;
10 - clmprir as Ordens de Serviço relativas da
tine la;

Se~
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11 - dar sinal de alarma:
a - toda vez que na circunvizinhança de

seu

posto notar qualquer movimento suspeito;

1

b - quando qualquer indívfduo insistir em p~

netrar na Organização, antes de ser identificado;

c - nas tentativas de arrombamento do
e de fuga de presos, ameaça~d~ desrespeito

ã

xadrez

sua autorid~de e

às

ordens relativas ao posto;

d - quando verificar qualquer anormalidade de
carater grave;

e - por ordem do Cabo-da-Guarda,

Comandante--

da-Guarda ou do Oficial-de-Dia;

12 - em situações que exijam maiores

rned~das

s~

de

quran ça r

a - fazer passar ao largo'do seu posto

todas

a~ 'p'esso~s e verculo~~ __
b - dar sinal de aproximação de qualquer

for

ça, logo que a perceba;

c - fazer parar pessoa, ve!culo ou força

que'

pretenda entrar na Organização, a uma distância que lhe permita

a

necessária identificação.
Art 80 - O Serviço em cada, posto de sentinela, deve ser
dado por três ou mais soldados, durante às vinte e quatro horasld~
vidido em quartos, de modo que um mesmo soldado nao permaneça
s~ntinela

Art 81 - Durante a noite, os postos mais
ou

de

por mais de duas horas consecutivas.

i~olados

importantes

podem ser guarnecidos por duas sentinelas, sendo

urna

fixá e outra móvel.
E - Plantão da Hora
Art 82 - Plantão da Hora é a praça encarregada da vig~
-'lância . fie alojamento e dependências anexas como banheiro, correde
res e -verences , ~e acordo com as normas estabelecidas para
viço.

o ser-
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Art 83 - Compete ao Plantão da Hora:
1 - estar atento a tudo que ocorrer no
alojamen
dO'
.
.
, an o av.i so da (2!ntradêl. de qualquer oficial, com voz "Alojamento

to d

Sentido". Caso 'o Plantão da Hora 'não se aper ceb a da entrada de um
oficial no alojamento das praças, qualquer destas dará a voz -"Alo
jamento Sentido" - competindo, em seguida, ao Plantão da Hora apr!::.
sentar-s~ ao oficial.
(O aviso apenas ser dado entre a Alvorada
e o tér~i~o da Revista do RecOlher);
â

2 - apresentar_se aos oficiais que entr~rem
alojamento;

no

3 - não permitir que as praça~ detidas no
aloja~
mento saiam, a não ser por m?tivo ~e serviço ou por ordem de auto
ridade competente;

4 - zelar pelo asseio das dependênéias a

seu car

9°;
5 _o não permitir que as camas se conservem

desar

rwnadaSi

G - não permitir que as praças continuem deitadas
após o toque de alvorada, exceto nos dias e~ que não houver expedi
entei
7 - não consentir a presença de elementos estranhos no alojamento salvo se, 'para isso, estiverem autorizados;
8 - examinar os volwnes que tiverem de sair
do
alojamento, a menos que já tenha sido vistoriado pelo Sargento-deDia ou pelo Cabo-de-Dia;

9 - nao permitir qualquer perturbação do silêncio
depois do respecuí, vo toque;.

10 - impedir a entrada de soldados de outras
'nidades, depois da Revista do Recolher;
11 - cumprir as Ordens de Serviço relativas

subu
ao

. Plantão da Hora.
CAP.fTULO VIII
Serviços de Equipes
A - Serviço de Guarda
Art 84 - O Serviço de Guarda ê atribuído a uma
força
de efetivo e equipamento variáveis e destinado à vigilância e seg~
yança da organização, e ã guard~ ?OS presos.
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Art 85 - Em função da área ocupada pela

6rganização,

da disposição de suas instalações, do· vulto da guarda empregada,da
dispersão dos postos de sentinela, o Se~viço de Guarda pode

ser

subdividido, a critério do Comandante, em Gua~da Principal, Guarda
de Presos, Guarda de Instalações (Guarda do Paiol, Guarda de

Avi-

ões etc) Guarda de Portões secundários e outras.
Organiz~

Parágrafo único - Neste caso o Comandante da

ção deve especificar com exat1dão para cada Serviço de Guarda ativado: posto, áreas de vigilância, efetivo, armamento e
munição,
horários, local de pernoite, atribuições e, ainda, os deveres indi
viduais de cada componente da Guarda.
Art 86 - A Guarda do Quartel subordina-se ao
de-Dia e

ê

Oficial-

constituída de: Comandante-da-Guarda, Cabo-da-Guarda

e

Soldados-da-Guarda.
Art 87 - O Serviço de Guarda destina-se a:
I

-

gàrantir a segurança da Organização i

2 - manter os presos e detidos nos locais determi

nados, nao permitindo que o~ primeiros saiam das prisões

nem

os

úlçimos do Quartel, salvo mediante ordem de autoridade competente;
3 -

~mpedir a saída de praças desuniformizadas ou

desasseadasl

4 - nao permitir ajuntamento nas proximidades das
prisões, nem nas imediações do Corpo da- Guarda e dos postos de s~E
viço, nem em outros locais discriminados pelo Comandante;
S ._rentes

ã

zelar pelo cumprimento das determinações ref~

comunicabilidade dos p~esos civis e militares

tes ou não

pertencen-

ã organização;
6 -" fazer cumprir as normas sobre entrada e

da de civis e militares pertencentes ou não

saí-

ã organização.

B - Serviço de Plantão
Art 88 - O Serviço ~e Plan~ão

ê

atribuído ao Cabo-de-

Dia e aos soldados plantões_~."destina-se ã vigil~ncia e guarda

de

alojamento e dependências anexas, como banheiros, corredores e va·
randas, de acordo com as normas estabelecidas para o serviço.
,Art 89 - Ao pessoal do serviço de plantões compete:
I - manter a disciplina e asseio no alojamento

e

nas demais dependências;

2 - manter vigilância sobre as praças detidas
alojamento;

no
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3·- cumprir e fazer cumprir as determinações

das

autoridades competentes;
4 - não per:mitir jogos de azar;
5 - não permitir a entrada de bebidas alcôo1icas
no alojamento.
Art 90 - O pessoal de Serviço de Plantões permanece na
organização durante todo o serviço. O cabo-de-Dia e o Plantão da
Hora permanecem

n~s

dependências previstas com o equipamento

est~

pulado.'
c - Reforço
Art 91 - Sempre que a situação o exigir o serviço
Guarda é anpliado após o expediente,pelo estabelecimento de

de
novos

postos de sentinela ou pela duplicação das sentinelas dos
postos
já existentes. Esse aumento é atendido. por meio de um
acréscimo
de praças de serviço denominado Reforço.
Art 92 - O Serviço de Reforço inicia-se após o término
do expediente e termina co~ o início do expediente seguinte.
Art 93 - As praças de reforço são escaladas de modo s~
melhante às do. Serviço de Guarda e são apresentadas ao Oficial-deDia no término do

expediente~

Durante o dia, participam dos

trab~

lhos da organização.
Art 94 - O Reforço tem as atribuições constantes
Ordens de Serviços emanadas do Comandante.

das

D - Equipes de Manutenção
Art 95 - As Equipes de Manutenção de serviço são

aqu~

las destinadas aos trabalhos de manutenção e ã assistência técnica
do material aéreo ou equipamento especializado existente na organ~
zação ou em trânsito.
Art 96 - As Equipes tem efetivo e composição variáveis,
segundo o vulto do trabalho a executar.
Art 97 - As atribuições das Equipes de
serviço são fixadas pelo Comandante.

Manutenção

de

Art 98 - AS Equipes de Manutenção de serviço subordi
nam-se , em horário fora do expediente, ao Oficial-de-Operacões ..
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E - Equipe de cQotra-Incêndio
Art 99 - A Equi~e Contra-Incêndio de serviço é respon_
sável, durante seu serviço, pelo combate aos incêndios, pelas medidas preVentivas contra-incêndios e pel~s demais ativiâade~
afe

tas aos bombeiros d6 fogo.
Art 100· - As atribuições das Equipes Contra-Incêndio
fiiadas em normas elaboradas pelo 6rgão Central
Sistema Contra-Incêndio e complementadas, quando necessário, pelo
de serviço

do

s~o

'comandarrte ,

F - Patrulha
Art 101 - Patrulha é uma equipe destinada a serviços
especiais da Organização, como sejam: condução de presos, manutenção da ordem quando envolvidos ~ilitares da Aeronâutic~e
outros
determinados pela autoridade competente.
to e

d~

Art 102 - A composição d? patrulha é em função do
responsabilidade do serviço que vai executar .

vu!

.CAPíTULO IX
Disposições comuns par~ o Pessoal

terno,

de

Serviço

Art 103 - Os Militares de. serviço usam o uniforme
houver de t e rmin açjio em contrário.

in-

sa1vó·q~ando

Parágrafo único - O l-l~dico-de-Dia, Enfermeiro-de-Dia,
Equipe de Bombeiros, e da Equipe de Manutenção e ou:
tros usam uniformes específicos de acordo com normas do Comandante.

~ilitares·da

Art 104 - Os militares de servico usam a braçadeira
gUlamentar e o armamento determinado pelo Comandante.
parágrafo único - O armamento para oficiais e
tos,

r~

sargen-

é, em princípio, a pistola OU, revolver, calibre 38 ou 45.
CAPÍTULO X
Serviço Externo

Art 105 - Serviço externo é todo aquele prestado
do 'âmbito da Organização a que pertença o militar.

fora

Art 106 - O Serviço externo é estabelecido por determi
nação do Comandante, tendo em vista a situação e as necessidades da
Organização, ou por determinação de autoridade de escalão superior.
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Art 107 - são exemplos de serviço externo:
~

paradas, desfiles ou outras solenidades a-

fins;
- guardas ou escoltas fúnebres;
- representação da Organização;
- guarda em outras instalações, pertencentes
ou nao ã Aeronáutica;
- escoltas, rondas e patrulhas;
- viagem a serviço;
serviço de justiça;
- es.tafeta, etc.
CAP!T1)LO XI
Revista
Art 10B - Revista é o ~to pelo qual se ver~fica a
s~nxa

do pess?al, a existência e o estado do material epo

pr~

farda-

mento~ ou pelo qual se fa~qu~l~uer outra const~tação julgaq~

~?~.

veniente.
Art l09~ A,Revista, quanto à sua prog~ama9ão!
ser normal ou extraordinária:
1 - a Revista

pode
.'." .....

normal'~' p'revi~ta '~o h~r"ãrio' da

Or

qen í.aeç So ou f i xad a- em i'ristruções;

2 - a Revista extraordinâria é determinada>iuando
julgada necessária,' pelo Comandante ·ou por outra 'aut~rldade com~

tente.'
Art 110 - Nas.Organizações são realizadas,~ormav.m~nte,

as s~gUint~s'Revistas diârias.pa;~ constâtar a

pres~~ça

d?

p~s~?ai~

1 -Revista de inicio de expediente: nos dias

ú~·

teis, a qual comparecem todos os militares da Organização, podendo

ser

r~alizadâ em' formaturas parciais, nos õ~gãos, componentes da O~

ganização;
2 - Revista do pessoal de

serv~ço: ~ealizada

na

Parada do Pessba! de Serviço;
3 - Revista do Recolher: a qual comparecemos,militares de serviço que nãoestej~m nos postos e aquele~ relacion~
dos nos "pe mcí'ees , e é realizada em horário determinado pelo. .Comil!!..
dent;e entre o jantar eo toque de s Lrêncfo,
Art 111 - O Oficial-de-Dia pode, s emp r-e.ique julgar necessário, realizar verificação de presença de milita~~s que ob~i9~.
toriamenté devam estar no Quartel, evitando, contudo, apõ~ o toquede silêncio, acordar os homens.
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Art 112 - A revista para verificação de fardamento

e

de material deve ser realizada perio?icamente,de acordo com

uma

programação previamente elaborada.
Parágrafo único - Nessa revista

ê obrigatoria

a presea

ça dos respons êve í,s pelo fardamento e pelo material •.
CAPITULO XII

Formaturas

armado ou

Art 113 - Formatura é toda reunião de pessoal militar
obedecendo a um determinado dispositivo.

d~sarmado,

Art 114 - A Formatura -p'ode ser:
. i----:··qu~nto ao -~feÚ~;;-;-g~~al
:2 - quanto

ou par,ciâi;

ã programação:' ordinária

ou extraord!

naria.
Art 115 - A Formatura geral é aquela

todo o

da

qual participa

efetivo (Oficiais e Praças), exceto aqueles que não

podem

abandonar a atividade a que estiverem empenhados.
§ 19 - Para Formatura Geral, são indicados, com a
devida'ante6edência: hora, local, uniforme, armamento, dispositivo e
outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

§ 29 -

A

Formatura Geral ê realizada pelo menos

sema-

nalmente.
§ 39 - Nas Unidades Incorporadas, os Oficiais inspeci2
naro o pessoal que lhes for diretamente subordinado, apresentando-o
a seguir ao oficial mais antigo presente; este conduz todo o pess~
aI, em forma, para o local da formatura geral, onde faz a aprese~
tação ao oficial de maior grau hierárquico presente que a comand!
rá.
§ 49 - O Comandante da Organização determinará a dispo
slção ea compos1çao da ~ropa,?e acordo com as caracter!sticas da
Organização e com a finalidade da formatura.

S 59 - Estando toda a organizaç~o no dispositivo
de
Formatura Geral, é apresentada ao Comandante pelo Oficial que a es
tiver comandando.
ou
Art· 116 - A Formatura parcial ê aquela em que uma
mais Unidades Incorporadas ou Subunidades formam para determinada
finalidade.
Parágrafo único - ~ Formatura Parcial obedece, no
se aplicar, ao previsto nos parágrafos do artigo anterio2.

que
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Art 117 - Formaturas Ordinárias (gerais ou parciais)
são as destinadas a atender as atividades de rotina da

Organiza-

ção.
Parágrafo único - são Formaturas ordinárias:
I .- Fõrma~ra Geral ;~ Parcial programadas

corno

rotina;

2 - Parada do pessQal de Serviço;
3 -

Formatura para o·rancho, para instrução, pa-

ra revista ou para qualquer atividade de rotina.
"Art 118 - As Formaturas Extraordinárias (gerais ou.pa~
ciais) são aqu~las não constantes da rotina normal da Organização.
Parágrafo unico - As Formaturas Extraordinárias

podem

ser programadas com antecedência ou ordenadas pelo Comandante, sem
prévio aviso, para atender a uma determinada finalidade.
Art 119 - O

dispositiv~

e o cerimonial das

obedecem ao estabelecido nos Regulamentos específicos

Formaturas

e às

normas

complementares baixadas pelo Comandante.
CAPfTULO XIII

Instruções nas organizações
Art 120

-·f responsabilidade do Comandante manter seus

subordinado~ eficientemente instruídos e,pre~a~a90~~não só para a-'

tender às atividades de ~~tina,como també~,ãs-situações de emerge~
cia. Para este objetivo. devem ser elaborados programas anuais

de

Instrução abrangendo:
1

2
3

4

-

Instrução Aérea:
I~strução Moral e Cívica:

Instrução f.lilitar;

- Instrução

de Educação Física;

5 _ Instrução de outros assuntos julgados de

in

teresse.
Art 121 - O programa anual de Instrução é elaborado vi
sando atender, não só

ao aprimoramento de cada militar, mas,

tam

bém e principalmente, âo aumento da eficiência do trabalho de equ!.
pe da Organizaçã~ de modo a mantê-la permanentemente apta para c~
prir SUq ~is~ão.
Art 122 - As Organizações que não dispuserem de locais
e in~talações adequados ã instrução, devem,sempre que possível, utilizar as instalações de outras organizações próximas.
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Art 123 - Nas Escolas, o Corpo Discente obedece ao
tabelecido nos respectivos currículos.

es

CAPíTULO XIV
Rancho
Art 124 - A alimentação do pessoal da Organização deve
merecer especial cuidado do Comandante e ser objeto da máxima pre~
de toda a'administração da unidade.

cupaçao

Art 125 - Nas organizações com Rancho organizado,

ha-

'verá, em pr~ncípio, três refeições diárias: café, almoço e jantar,

servidas

de acordo

cómo horário da Organi;ação.

:'p~~~grafo:úhico -

Aos cadetes e aãunos dos Estabeleci-

~entós dê Êrisí~o'Mtlitàr e ao pessoal de serviço da
Organização~
será distrib:utd~-ã"n~fte,uina quar-t.a refeiçã~ (ceia).
ii:i:'t ~ii(- As Organizações devem ter refei todos s~par~
para"'oÚc,fâís:~ para s,ili6fidais e sargentos, e para cecoe , sol
dados e taifeiros, e se pos~i~el, para civis.

dos

§ lQ - Nos Estabeleci~e~tos d~ Ensino Militar os
pectivos cadetes e alunos terão refeitório próprio.
§

res-

2Q - Quando a organização não puder dispor de refei-

~§rio .separaqq,J?eF,ê:;Ci,V~~, os me smcs deverão ser

distribuídos p~
equivalên-

~9s.r7.~eitÓ~~R~~~~i~~ent~sp?ra,J!I~+itare~, com base na
ci~ ,Q~~ ~~sp~~~i~a~ ,r~~~~r~çqes.

Art'127 ~ Em eàda mesa de refeição dos refeitórios,co~
pete ao militai de maior grãu hierarquico oU mais antigo, zelar p~
la ordem e disciplina durante. as refeições.
Art 128,7. Da~ .refeições preparadas para distribuição
nos refeitórios· da 'organização, será apresentada amostra ao Cornan
dante óu seu substituto legàí, pelo ~ficial aprovisionador,
para
,pro~a e liberação ao:consUmo~
~~ragra~? ~ico - NO~,di~s nãQ úteis, ou na
ausência
das autoriq~des especificadas neste artigo, a amostra será examin~
da pelo _Oficial-de-Dia.
-
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TfTULO !II
SITUACÕES ESPECIAIS DAS ORGANIZAÇÕES
CAPfTULO I
.Generalidades
Art 129 - As situações especiais das organ~zações são
as decorrentes de ameaças de pertubação da ordem ~Úb1ica,. de cal~.
midad;'pÚblica ou de conflito interno ou externo.
Al;t 130

As situações especiais sã<:,:.

1

sobreaviso;

2

prontidão

parcial~

e

3 - prontidão total.
A~t 131 - são autoridades competentes para
a situação especial de sobreaviso e pr?ntidã~ parcial:

determinar

I

Ministro da Aeronáutica;

2

Chefe do Estado;"Mai'or da Aeronâtitica; e

S -

Oficiais~Gener~is,

qrg~izações

que

Art 132 - A autoridade competente paradeterwinar
prontidão total ê o .Ninistro .ae Aeronáutica.

a

Art 133 - Nas'situações especiais .dasOrganizações
ativado o Serviço de Superior-de-Dia.

é

para as

lhes são subo~din~das.

Art ·134 - .. Para.atender a cada tipo de situação especi
,aI, as Organizações devem possuir "Plano de Reunião de Militares",
"Plano de Alojamento do Pessoal", "Plano de Defesa da Organização"
e "Plano de Emprego das Unidades de Combate e de Apoio".
Art 135 - Os militares ao tomarem conhecimento da" exi.!
tência d~ s í.eueçéc espe~ial d"e~em-~~-tr~r ir;edi~tame~te""~m cõnt.ato
com sua Organização.
Art 136 - Os Militares que, em consequência das situ~
ções especiais da Organização, nela permanecerem, serão arranchados.
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. CAPíTULO rI

Sobreaviso

Art 137 - A ordem de sobreaviso implica em serem

tom~

õas medidas acaute!adoras quant~ ã segurança da organização e à co
locação do seU efetivo em estado de alerta.
§ 19 - O Comandante especifica o pessoal que deva per_o
manecer na Organização e torna às providências necessárias em face
oos acontecimentos e das ordens recebidas.
§

29 - Na situação de sobreaviso, o pessoal

militar

que não pernoitar"na Organização deve estar em condições de,
tamente, atender ao plano de Reunião.
• §

39 - Os trabalhos de rotina da Organização

pro~

prosse-

guem normalmente.
CAPíTULO

prontidão

rr r
Parcial

Art -.138 -.A ordem de Proritidão Parcial implica,
além
das medidas acauteladoras de segurança da organização, na prepara
çio da ~esma pari, n~ mais curto prazo possível, e~tar ~pta
par~
atend~r ~,qualquer emergência e cumprir as ordens do escalão superior. Para isto, são determinadas "as seguintes medida~:
1 - permanência de 1/3 do efetivq pronto para ações terrestres e/ou eê.rees e para pres~ar"'apoio logís-tico;

2 - manter preparada para' emprego imediato.
a
for d~~erminada_p'elo escalão ~~~rior;
3 - executar as medidas preventivas que se fiie
rem necessárias para fazer face aos atos de sabotagem, de terrorii
mo e de ações psicológicas (boatos alarmantes, fal;;as
notícias,
e outros considerados como tal).

quan~idade_d~ ae~~naves ~

4 - prosseguimento da rotina 'normal da
ção, tanto quanto aconselhável;

Organiz~

5 - o pessoal militar que nao pernoitar na organiza~ão deve estar em condições de atender prontamente ao plano de

Reunião.
Art 139 - As organizações que nao disponham de
tropa
nem de meios aéreos e que não tenham, normalmente, acomodaçõe~ para pernoitar, a critério do Comandante, poderão reduzir o efetivo
previsto no inciso 1 do artigo 138.
Art 140 - A autoridade que determinou a prontidão pa~
cial pode aumentar ou diminuir o efetivo previsto no inciso 1 do
artigo 138.
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CAPfTULÓ IV

Prontidão Total
Art 141 - A o~dem de prontid~o Total implica em serem
-tomadas as seguintes medidas, além de outras específicas a cada ar
ganização:
1 - "permanência da tota~idade do efetivo pronto'
para executar ações'terrestres ou aéreas;

2 - acionamento dos serviços de'manutenção, ~bj~
tivando alcançar;" no ~enor prazo possível, o máximo de disponibil!
dade em aeronaves, viaturas e demais equipamentos;

3 - 'reforço e aumento da vigilância e guarda das
instalações ;_
4 - as
~ar

as

ae~onaves

permanecem prontas para

reali"

mis~qe~;qu~ fore~ ~terminadas;

5,~ distribuição de armam~nto e munição aos mil!
tares, de acordo com os planos pré-estabe~ecidos e cO~,a ori~nt~ç~9
do Comandante:
6 - centrálizaçã;"do,:ontr-ole de cori\bustível "e
dos meios de transportes de superfície;

organização;

7 - a instrução~ quando dada, será nO'âmbito 'qa
8 - centralização do controle, das "comu.nieaçÕês";

~
a9 i onamento das medidas de segurança e controle do abas'tecimento da água, gêneros alimentícios e energia" el~
trica.
A~t 142 - Na. situação de prontidão total são' irtterrorn
pidas as férias, Lí cenças , dâ spens as e"o~tros afastamentos tempor,!
.I
.
r~9s em que se encontrar: o m~litar.
§

lQ - a militar deverâ apresentar-se ã sua

çã~ no menor prazo possível.

Organizo!,

§ 29 - Se estiver fora da sede, impossibilitado de regressar à sua arganização,deverãapresentar_se à Organização
Mil!
tar, maios prôxima~"
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TfTULO IV
SITUAÇÃO DO PESSOAL. NAS ORGANIZAÇÕES
CAPfTULO. I

Movimentação
Art 143 - Movimentação - termo genérico que abrange to
transferência, classificação, nomeação, designação ou qualquer
outro ato que implique no afastamento do militar de' uma Or9aniz~
ção com destinp ~ outra.

"da

Art 144 - A movimentação d. pessoal-:militar da Aeronã~
tica tem por finalidade;
1 .. atend~r

2 -

a melhor eficiência da organização:

preencher

.ca~gos j

comissões e fUnções" "mHi

tares;
3 .. completar ou recompletar os" efet.ivos""Úxaào~;

4
assegurar o efetivo mínimo in~ispensavef.' ao
'cUmprimento' da missão de çada Organização:
5 - compatibíliz~~~~ibS e graduações milita
.res com 'as -funções a desernpenhiu::
6 - atender aos

req~isit~s previstos na

legisl~

ção em: Vi gor;
roentode

trop~

7 .. proporcionar ao 'militar" o necessário conheci
e das diversas regiões do país;

a _.

conciliar o interesse do serviço com o do

~

J.itar;
9 - atender ã situação de saúde do militãr ou de
seus familiares;
la .. atender a interesse de ordem

par~icular;

11 - atender ao interesse da disciplina.
Art 145 - A movimentação de
tica ê realizada por:

pes~o~l

militar da

Aeronâ~

1 .. Decreto Presidencial:" :
a - para provimento de cargo privativo de 0ficial-General;
b - para provimento de cargo em 6rgâo subordinado à Presidência da República;
c exterior:

pa~a

comissão, em caráter permanente, no

àOl
d '- para constituição de Delegação Brasileira em missão Oficial no Exterior.
2 - Portaria Ministerial:
a - para provimento de cargo de
Comandante
de' Organização Militar e de Unidade Aérea, não previsto no item ~
terior;
b _ para ocargo.de Oficial-de-Gabinete

do

Ministro;
c - paz-a pxeencb Lmeneo de vagas .em 6rgão:s não
subordinados ao Mini~tério da Aeronau~icat
d '-de Ofi~iais para servirem no Centro de
Informações de Segurança da Aeronáutica e no Centro de Rela9ões Pú
b~icas da Aeronáutica;
.e ~ -par a os "cargos devSubcomandan t e ou Chefe,
de neb í.ne te de orÇfaniza.ções M~li1:-,a,res de Comando de Oficial-General;
f

~

para cargos ?e'Chefia de

Estado~Maior;

g - para 6' exercício de função civil riu mil!,
tar em órgão de Administração Federal Direta ou Indireta,Estadu~l
ou Municipal, após a autorização dO'Presidente da RepÚblica;
h ~'para'representante da Aeronáutica em comissões de qualquer nãturezá;
i - para missão, de car~ter transi~ório, no
exterior, até 30 (trinta) dias, desde que de ~otina e de interesse
funcional;
j - para os cargos d~ Inspetor Setorial
e
Inspetor Regional; e
1 -'para o cargo de Secretário ·da Comissãode
promoções de Oficiais.
3 - Ato do

Cornandante~Geral

do

Pessoal,

quando

se tratar de:
a - designação para cargos de Chefe

de

De-

partamento de Ensino;
b - Oficiais-Superiores, quando não
dos nos incisos anteriores;

enquadr~

c - designação e dispensa de Prefeitos de

A~

ronáutica; e
d - designação e dispensa de
Instrutores e Monitores.

Professores,
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- Ato do Diretor de Administração do

Pessoal,

quando se tratar de:

a - Capitães, Oficiais-Subalternos, Aspira~
tes-a-Oficial, Subo fiei ais e Sargentos, não enquadrados nos incisos
aI1_t:~!::i:.º-:re~i

b - Cabos, Soldados e Taifeiros e que

impo~

te em mudança de sede; e

c - Chefia'de Seção Mobilizadora.
5 - Atos dos Comandantes-Gerais, Diretores de De
partamentos e Comandantes de Comandos Aéreos Regionais quando se
tratar de: Cabos, Soldados e Taifeiros, dentro dos respectivos Co
mandos e desde que não importe em mudança de sede, devendo a movimentação ser comunicada, via rádio, àDIRAP.
Art 146 - Toda movimentação é realizada poi ?ecessida:
de da serviço, exceto a constante do número 10 do artigo 14~.
parágrafo único - A.movimentação para atender a interesse de ordem particular poderá ser convertida em transferência
por necessidade do serviço, quando o militar já estiver
servindo
por mais de 4 (quatro) anos consecutivos na mesma localidade, mes
mo ~m Organizações diversas.
Art 147 - A movimentação para atender a interesse
de
oxdem particular OU para at enôe.r a. s t.ueçâc de saúde do militar ou
de seus familiares
deverá ser pleiteada atr,avés,de requerimento
fundamentado com as razões que. justifiquem .a pretensão. No último
caso deve ser ~nexada a cópia,d~,ata d~inspeção de saúde, emitida
Junta de Saúde da Aeronáutié~ que recomende a medida.
í

Por

Art 148 - A movimentação do pessoal militar da Aeronáu
tica deverá ser realizada, em princípio, no mês de dez~mbro, dern~
do á'possibilitar que as organizaçõ~s bbtenham maior
rendimento
dos trabalhos e instruções~
,
Art 149 - A movi~entação·da militar, para fins de matrícula em cursos ou estágios condicio~a-se ao início dos respecti
vos cursos ou estágios ..
Art 150 - O militar pode ser movimentado em qualquer ~
poca.e independentemente dot~mpo,na Organização, quando houver in
compatibilidade de posto ou graduação com ri cargo, por motivo
d~
saúde, ou no

inte!~sse dadiscipl~na.

Art 151 - O Oficial-Superior não deve, em princípio,
mais de 2 j~~is} ano~ no ~esmo cargo de Comando.
Ar~ 152 - Salvo o previsto no artigo ~50 o Oficial,
o
Suboficial
o Sargento não devem permanecer 'menos de 2
(dois)
anos na mesma localidade.
perm~~ecer

e
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Art 153 - O militar que se encontrar no desemrenho

de

tunções técnico-científicas· só deve ser movimentado se· houver

na

Organização outro militar que possa substituí-lo, sem trazer
juízo ao serviço.

pre-

parágrafo único - Não havendo na Organização outro
1itar qu~ possa substituí-lo, só após a classificação

mi

do substitu

to com as qualificações técnico-científicas exigidas poderá aquele
militar ser cogitado para movimentação.
Art 154 - A movimentação de Oficiais do Quadro

de Saú

de e Intendentes deve ser realizada em coordenação com. as Diretor~
as de Saúde e Intendência da Aeronáutica.
Art 155 - A movimentação de militares servlndo

em Ór-

gãos de proteção ao Vôo é feita mediante co~rdenação coma Diretoria de Eletrônica e proteção ao Vôo.
Art 156 - A movimentação dos Suboficiais

e

Sargentos

da Especialidade de Música deve ocorrer quando na Banda de

Música

dá Organização de destino houver vaga em seu in~trumento. e,

haja candidato habilitado para o respectivo preenchimento,

nao
exceto

quando se tratar de movimentação por motivo de saúde.
Art 157 - Qualquer ato de movimentação do milita~

im-

plica, automaticamente, na dispensa do cargo que vinha exercendo,

a

menos que no ato haja declaração'em contrario.
ArtlSa ~ A promoção do militar implica automaticamen w
te, na exoneração ou dispensa do·cargo que vinha exercendo, passa~
do , em coneequêncí,e , o militar promovido i1 situação_ode adido agua!:

dando classificação.
Art 159 - A praça·que concluir curso ou
acesso ao posto de Oficial ou

ã

estagio

para

graduação de Terceiro-Sargento,não

deve ser movimentada, em princípio, para as Org~nizações a que pe!:
tenceu antes de decorridos 3 (três) anos da conclusão do curso

ou

estágio.
Art 160 - O COMGEP elaborarão' anuaamente', em- coordena 'ção com os Comandos-Gerais e Diretores de Departamentos,
de movdment.açâo do pessoal da Aeronáutica observando"

.0

plano

entre outros

condicionantes, o seguinte:
I

-

disponibilid~de

de recursos financeiros;

2 - existência de qualquer compromisso quanto
classificação do militar em determinada o~ganização, em
realização de curso específico inerente
dei

ã

face

à
·da

atividade daquela Unida-

Aros" DO PoDER" EXECUTlVo
3 - situação do militar quando há iricidência
dispositivos do Estatuto dos ~ilitares que importe na sua

em.

transfe

rência "ex-officio" para a reserva;
4 - existência de pedido de transferência para a
reserva;
5 - coordenação com os 6rgãos centrais dos Sist~
ruas correspondentes nos quadros e especialidades se for o caso.
A~t 161 -

As Organizações Militares da Aeronâutiça

de

ve~ apresentar seus respectivos planos de movimentação ao ·seu Esc~_

lão Superior, até o último dia .do mês de junho, os quais após com~
patibilizados, devem ser encaminhados pelos
mando~Geral

Grandes~Comandos

ao Co

doPessQal; até o dia 30 de setembro de cada ano.
Art 162-- O Comando-Geral do Pessoal de posse 'dos pla-

nos de movimentação de todas as Organizações, elabora o

seu plano.

de rnovimentaçã~ para execução na-época própria e dentro do

limite

orçam~ntário e~istente.

Art 163 - SeL~re

que exequível, o militar deve ser ia

formado com a possível antcced~ncia, que ira sei movimentado.
Ait 1'6'4 - Após

a:

publicação em Boietim da" ato de movi-

mentação, as férias regulamentares são concedidas pela Organização
de destino.'
Art 165 - O militar ~Qvirnentado

é

excluído do estado

e

fetivo da organização, a 'partir da primeira comunicação oficial do
ato, ficando adido aguardando desligamento.
Att 166' - O desligamento do militar deve

obedecer

ao.

previsto nos ar-eí.qos ),69 a'.~ 174 des t.e ..! 3:e.9:ulamento.
CAPÍTULO II

Inclusão - Bxc1usão - Desligamento
Art 167 - Inclusão é o ato pelo qual o militar passa a,
pertencer ao efetivo de uma Organização.
Parágrafo Único - A inclusão de militar

é publicada no.

boletim da Organização em consequência do ato da movimentação
militar para es~a organ~zação.
Art·168 - ExClusão é o ato pelo qual o .militar
"de pertencer ao efetivo de uma Organização •.

~onsequência

deixa.

§ 19 ~A exclusão do militar

dá

t~anscriçã~ do

§ 29 -

é publicada em boletim em
ato que a motiva.

Nesta publicação deve ser mencionado se o mili-·

tar é desligado na mesma data, ou permanece adido ,para determinada
finalidade.
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39 - Quando se tratar dOCornandante, 'o ato de Movi-

§

~êntação, a Exclusão e o Desligamento são publicados no mesmo bole,
tiro que publica a passagem de Comando. Na mesma data. outro

bole-

t.Lm de numeração seguida, publica o ato de nomeação do novo

Coman

'dan t.e , sua in~lusão, apresentação na O:t·ganiz.ação e a assunção

do

Comen do,

Art lG9 - Desliganlento é o ato pelo qual o militar
é
desvinculado completamente de uma Organização para seguir destino.
Art 170 - O Desligamento do militar é feito dentro dos
seguintes prazos, a contar da data de publicação no boletim da
oc.ganização do ato de movimentação:
1 ·-quatro (4) dias úteis, quando não houver car
ga a passar;
2 - .dez ·(10) dias úteis, quando houver carga
recursos financeiros a passar;
3 - vinte (20) dias ·úteis.quando se tratar
Agente-Diretor;
deten~or

4 -- trinta (30) dias úteis, quando se. tratar
ae carga de almoxarifado.
§

OUdisp~nsados qU~d~'da

publicaçao

sua movimentação, a contagem dos pr~zos pa;a odesligarnénto ê
câ ada a p a'r-t Lr _?a dat.a que ces sarem estas s í.cueçêee .

de

d;

in~

29 - Estes_ prazos podem ser aumentados:
. a - pelo Ministro da êe ronêue í ca ate

'30 (trinta)

b - pelos Oficiais~Generais no exe~~~c~º

9?

de

19 - Para militares que se encontrarem presos, baixa

dos, em férias, em licença

§

ou

pe

car

pri~ativo de Tenente-Brigadeiro, para os militares que ihes es-

tão subordinados. até 25

(vinte e ~inc~) dias.

Art 171 - O desligamento.do ..único·'.oficial médico ou in
tendente da Organização, só deve ocorrer após a apresentação

do

seu substitu~o, quando então começa a contagem d~~prazo para a pa~
sagem de cargo e conseqüente desligamento~_'~
Art 172 - O militax, ao ser desligado.' ,'recebe: guia de
Ve~cirnentos; folhas de alterações, ficha'~ndlvidual; guia de fard~

mento, se cabo" soldado ou taifeiro: caderneta
te orgânico: ofício de apr~sentação

ã

de

Organização

vôo, se tripula!:!,.
~e:destino,

no

caso das praças; requisição de p~ssagem e de transpô~t~,de ·bagagem;
e Ó pa~amento de ajuda de custo e'dos vencimentos
ao mês em curso.

correspondentes

,06
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Art 173 - Qualquer ~lteração ocorrida

com

o

militar

após sua exclusão deve ser comunicada ã Diretoria de Administração
de Pessoal.

Art 174 - As datas de exclusão e desligamento bem como
os dias de trânsito concedidos, são comunicados via rádio pela Or~
ganização de origem ã Diretoria de Administração de ,Pessoal e
ã
Organização de destino.
CAPíTULO lU
Adição

Art 175 - O militar passa
~

-

qu~do

ã situação de adido:

promovido:

2 - quando excluído do efetivo de uma

Organiza-

ção em virtude de mov~~ntação;.

3 - quando matriculado em curso ou
instrução igualou inferior a 6

(sei~)

estágio

de

meses;

4 - quando estiver aguardando regularização·

de

situação;

5 - quandO entrar em gozo de licença por período
superior a 30 (trinta) dias;
6 - em outros

caso~,

conforme previsto em legis-

lação própria.

ã

Art 176 - Quando promovido, o mi"litar fica adido
ganização a q~e pertencia até a publicação do ato

que

Or-

regularize

sua situação, ficando automaticamente dispensado ~o cargo que
nha exercendo.'

vi~

gradu~

Parágrafo úniéo - Havendo vaga de seu posto ou
ção n a org~ização, o militar permanece em ~unção.
Art 177 - Quando o militar for promovido a posto

su~

rior ao do Comando de sua Organização, passará a situação de adido
ao escalão imediatamente sup~rior, na respectiva cadeia de comando
da Organização.
Art 178 - Quando designado para desempenhar

comissão

ou para realizar curso ou estágio"de qualquer duração em Organização estranha ao Ministério da Aeronáutica, o m~litar fica adido
Organização Militar da Aeronáuticà especi~icada no ~to de

ã

design~

çãc ,

Art 179 - Quando designado para realizar curso ou está
9io de duração superior a 6 (~~;Q\ mPQcq em-~ização do Ministé
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rio da Aeronáutica, o militar é exclufdo do efetivo de sua Orgarilzação e inclufdo no efetivo da Organização onde for matriculado.
Art 180 - Quando designado para realizar curso ou est~
gio de,. ôureçào i.nfe!ior a seis. meses em Organizagão do . Ministério
da Aeronautica~ o militar permanece no efetivo da Organização que
pertence e passa a adido

ã

Organização em que for matriculado.

Art 181 - Quando matriculado em curso ou estágio

de

qualquer duração .no exterior, o militar ficará adido aOICOMGEP.
Art 182 - Os Adidos, Adjuntos e Auxiliares de Adidos
Aeronáuticos ficam adidos ao Estado-Maior da Aeronáutica.
Art 183 - Quando designado para exercer comissões
no
exterior, não previstas neste capftulo,·o militar fica adido ã Organização especif~cada no ato de designação •

,

..

CAPíTULO IV
Apresentação
.,;:

Art 184 - Apresentação é a formalidade cumprida pelomi.
íitar quando se dirige a um~superior, em situações específicas pr~
vistas em regulamentos,

ord~ns

ou

no~as.

parágrafo ~ico - De acordo com o estabelecido pelo C~
mandante a apresentação pode ser:'
l-verbal, fei~~ diretamente ã autoridade;
2 - por escrito, em richa ou livro apropriado; e
3

verbal.e por escrito.
;'"

~ros

Art l8S - Além das apre7entaç~s estabelecidas em ouRegulamentos,- ordens e normas, deve o militar apresentar-se:
1 - no início e no término de férias, licenças e

outros afastament~s temporários do serviço;
2 - no início e no término do afastamento da Organização por necessidade do serviço;
3

ao ser desligado da organização;

4 - aO'chegar

ã nova

~rganização para onde

foi

movimentado;
5 - ao passar ou assumir
6

ao

7 - ao

car~?

militar;

ser·pr~~ovido;

m~dar de residência;

•. 8
se oficial, d~ariamente, na primeira oportu
nidade, ao Comandante e ao chefe imediato para cumprimentá-los.
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Art 186 - As apresentações são feitas durante o expedi
ente do primeiro dia útil, exceto'nas ~~tuações especiais quando ~
militar se apresenta o-maí s cedo possível, mesmo fora do expediente.

Art 187 - Na organização onde servir, .a apresentação é
feita;
1 - pelos oficiais, ao comandante. e
a que.

e~,tiver

à

autoridade

diretamente subordinado;
2 - p~las praças, ao 5rgão de pe~soal e ao

6rgão

que pertencer.
,Art 1,88 -: ..pmi.litar que chegar .~ umaOrg<l.!1-ização

que

na? ~~j~ ~ s~~, se.?~i~~al, deve apres~pta~~se ao Co~andante;
se,
praça, ao oficial-de-Diap~ ao 6rgão de P~ssoa~, pa~ticipando.Q m~.
tivo de sua presença. Ao retirar-se, deve ret?rnar àquelas autor~
dades' para despedir-se •.
S 19 - No caso do. CornaFdpn~ não poder receber o of~
cial, a apresentação se faz ao Subcomandante.
S 29

_·~o

caso

do

militar'se~,de

quacc que o ccmenaente , deve, dar-lhe ciência
bendo a este ir ao seu
§, ·39~:

maior grau

de

sua' presença ,' ca-.:

encontro~

-, K apreeenceçâo fora das horas de expediente

é

feita ao Oficial-de-Dia. Quando o militar 'que' se apresenta, for de"
maior .g,r~u. hieFá.~qpi,cp.",.<lev~, comundcaz-e Lhe aua p,resença,

cabendo

ao Oficial-de-Dia ir ao seu encontro.
Art'189 - o militar qu~ perm~ecer, em trânsito,
por
mais de 48 horas em uma localidade·deve 'apresentar-se à Organiza-

Çã~,Mi+,~tar,Al~.s~Ài~qa~~,~pre;entação é feita à.Organização da
Aeronáu,ti,ca,' "se__e~~~,~_i_r.
Art 190 - o militar movimentado, ao· apresentar-se ã 0E
g~nÜàção de á~sd~o, de;"e fazê-io"munido: da guia de vencimentos;
do Histórico Hilitar: da "Úcha individual; da caderneta de vôo, se
tripulante orgânico; da qu ardev f a r damen tio ; se cabo, soldado
ou
taifeiro; e, do ofício de apresentação, n!? caso-ides p r açaa ;"
í

Art 191 :..;, O E:ol'nàndante :da'·Organizaçãó pode limitar
ob~~gatp~i~dad~:da'ap~esent~ç~o pr~v~sta no número 8, do

a

artigo

185 aos seus auxiliares imediatos.
~rt 1~2- As apregentações previstas nos números de
a 7, inclusive', do artigo 185 são p:uIJlicadas em boletim.

1

Art 193 - No exterior, o militar apresenta-se ao Adido
Aeronáutico ou das Forças Armadas brasileiras, se houver,
que, permaneça mais de 48 horas na localidade.

-se

desde

oficial, deve visi

tar ,"por'- cortesia, o Adido do Exército ou Naval brasileiro.
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Paragrafo único - Sempre que o militar for de grau

com~

rárquico mais elevado que o da autoridade local, compete-lhe
nicar a esta sua presença.
CAPíTULO

V

Substituições
Art 194 - As SUbstituições' nas organizações obedecem ao
disposto neste Regulamento, quando em seus próprios ~egulamentos
não se estabelecerem normas especiais.
Art 195 - As substituições nas organizações são:
1 -

definitiva - nos casos

em

que houver afasta-

mento definitivo do detentor do cargo;

2 - interina - quando, ainda

ma~tendo

o cargo, o

militar afasta-se de suas funções por período previsto superior

a

trinta dias;
3 - eventual - quando o militar se afasta do caE
go por período até trinta dias.
Parágrafo único - A substituição por motivo de

férias

~ eventual, mesmo gue exceda a trinta dias.
pri~

Art 196 - As substituições interinas obedecem ao
cípio geral de antiguidade, respeitados os quadros e

especialida-

des.
Art 197 - Nas substituições eventuais responde

pelo

cargo o substituto legal ou na falta deste, outro ruí.Ld t a.r- que

for

designado.
parágrafo único - Nas substituições eventuais do Chefe
do Estado-Haior da Aeronáutica, responde por este caigo O OficialGeneral de maior grau hierárquico em exercício de cargo no

Minis-

tério da Aeronáutica, não incluído em categoria especial.
Art 198 - As substituições definitivas e interinas são
publicadas em boletim e as eventuais a critério do Comandante.
Art 199 - As substituições definitivas e interinas

im

portam na passagem da carga e dos recursos financeiros.
Art 200 - Nas substituições eventuais não há
de carga, mas o substituto por ela zelarão

O substituto

p as s aqem

eventual

não tomará, em princípio, iniciativa que venha alterar as

ordens

emanàdas do substituído.
Art 201 - Em cada Organização, somente concorrem
substituições os militares prontos.

às
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Art 202 - Em tempo d~ paz nao há substituição de

ofi-

cial por praça, salvo quanto ao Aspirante-a-Oficial que a critério
do Comandante, concorre às substituições como se fosse
Tenente.

Segundo-

Art 203 - Quanpo, por motivo de substituição do

Corna~

dante da Organização ou de um de seus órgãos, permanecer na Organ!
zaçâo ou no órgão, oficial de outro Quadro mas de grau hierárquico superior ao do substituto, aquele fica adido ao escalão

super~

ar e continua prestando serviço na Organização ou no órgão. Os pedidos de providências relacionados com o serviço de sua

cia lhe serão encaminhados em forma de 'solicitação e não

competên-

poderão

.deixar de ser atendidaso,__

CAPíTULO VI
Falecimento de Militar
Art 204 - As providências relativas ao falecimento
.militar da ativa, são tomadas concomitante e coordenadarnente:

âe

I - pela organização a que o militar
corno efetivo ou adido;

pertencia

2 - pela organização em cuja área de
ocorrer o falecimento;

jurisdição

3 - pelos Comandos Aéreos Regionais, quando hou
ver translados de corpos para o sepultamento em cemitérios local~
zados próximo ã sua sede, e for solicitado o apoio pela Organização a que pertencia o militar;
.4
por orçaní aeçêeê isoladas, quando houver trans
lado d~ corpo para o sepultamento em cemitério situado prox~mo
ã
sua sede e for solicitado o apoio pela Organ1zação a que pertencia
o militar.
Art 205 - Falecido o militar da ativa, a
Organização
em cuja area de jurisdição tenha ocorrido o fato, ou aque la que t~
nQa tomado conhecimento deve comunicar via radio:
I - ao Gabinete do Ministro da Aeronautica;
2 - ao Comando-Geral do Pessoal; e
3

à Organização a qual pertencia o militar.

Art 206 - A Organização a qual pertencia o militar, de
ve comunicar o óbito aos seus escalões superiores, ã Comissão
de
Promoções .no caso de falecimento de Oficiais da ativa, e ã Direto
ria de Adminis~ração do Pessoal, no caso de falecimento de praças~
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Art 207 - Da mensagem rádio, deve constar:
I - posto ou graduação, quadro ou

esp~cialidade

e nome por extenso do militar falecido;
2 - se o falecimento ocorreu em serviço ou nao;
3 - se possível.!... a "causa mortis"; e
4 - outros dados ·julgados necessários.
Art 20a - A participação à família

e as

Providências

quanto ao velório, ao translado do corpo, às honras fúnebres,

aos

atos religiosos e ao sepultamento competem à Org~nização a que peE
tencia o militar.
§ lQ -

Quando qualquer ~essas atribuições deva ser

de

sempenhada em local distante da sede da Organização, esta pode Só-,
licitar a colaboração da~Organização sediada naquele local, que de
verá atender com a devida prioridade.
§

2Q - Nos casos de translado de corpo e

sepultamento

em áreas jurisdicionadas a outras Organizações, as providências ~~
ferentes aos números 3 e 4 do artigo 204, são precedidas de

mens~.

gem, rádio da Organização a que o militar.pertencia informando:
1 - apoio pretendido;
2 - posto ou graduação e nome completo do

mili-

tar falecido;
3 - local, data e hora da chegada do corpo;
4 - cemitério e hora desejada para o

sepulta-

mencor
5 - honras fúnebres e atos religiosos desejados;
6 - número provável de acompanhantes.
Art 209 - Cabe ao Comandante da. Organização a que. pe!
tencia o militar falecidO, ou ao Oficial designado pelo mesmo:
I - a comunicação pessoal.do óbito

ã

família

do

. militar .falecido;
2 - dar conhecimento

ã

família, de que o sepulta

mento, honras fú~ebres e os atos religiosos são providenciados
acordo co~ a legislação em vigor, pelo Ministério da
exceto

ie a

de

Aeronáutica,

família o dispensar;
3 - instruir a farntlia, quanto ao auxtlio

para

custear as despesas com o funeral;
4 - consultar os familiares quanto ao local e h2
ra para o sepultamento e quanto o desejo·de hónras fúnebres e atos
rel~giosos.
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Art 210 - Em cada Organização haverá uma Comissão peE
órgão responsável pela administração
de
pessoal, para o trato das providências relativas ao falecimento de
militares da ativa. ~ esta Comissão, composta por Oficiais e'pra~
ças, compete:
manente, subordinada ao

1 - providenciar o Atestado de 6bito junto ao roê
'dico responsável;

2 - retirar o aux!lio-funeral do falecido
custeio das despesas;

para

3 - providenciar a Certidão de óbito no cartório
correspondente ao local do óbito;
~os

~ - providenciar- junto às autoridades policiais
casos de translado de corpo, a Guia de Translado.

S - providenciar urnas,condução para remoção
corpo e aniinc.í os fúnebres:

do

6 - coordenar as providências referentes ao velo
rio, honras fúnebres e atos religiosos;
7 - comunicar às autoridades locais da
tica e outras, a data, a hora e local do sepultamento;

Aeronáu-

8 - entregar à famflia do militar falecido,"
as
cópias retiradas da certidão de óbito, bem como os recibos das des
pesas realizadas, e saldo, se houver, do auxflio-tunerali
9 - comunicar à famflia do falecido, por escrito,
a circunscr~çao onde foi registrado o óbito, cemitério, número da
sepultura e quadra onde foi efetuado o sepultamento;
10 - providenciar o processo para habilitação da
pensão militar e seguros' de vida existentes, efetuando o devido acompanhamento nas Organizações responsáveis;
11 - prestar o apoio necessário por determinação
do Comandante da organização, nos casos l?revistQ~ nO_~Ft_~.9Q._204.
Art 211 - Os convites para o sepultamento e para
os
atos religiosos, em caso de falecimento em serviço, são feitos se~
pre em nome da maior autoridade da Aeronáutica existente na local!
dade, onde se realizam estes atos.
Art i12 - As" Organizações sediadas na localidade onde
se realizarem as cerimônias fúnebres (velório, sepultamento" e atos
religiosos), devem fazer-se rep~esentar por comissões compostas
por oficiais e praças.
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Art 213 - O sepultamento do militar falecido em acide~
te de aviação, ê feito, em princípio, "na "Cripta dos Aviadores" ou
em quadra reservada aos mortos em serviço aéreo, d~sde
aquiescência da família.

que

haja

Art 214 - A exumação de restos mortais de militares s~
pultados na "Cripta dos Aviadores" ou em sepulturas de propriedade
do Ministério da Aeronáutica é providenciada pelo Ministério,·

~,que solicitada pelas, respectivas famílias.

.de~

Art 215 - A Organização a que pertencia o militar falecido deve remeter ao Comando-Gera~ do Pessoal, dentro do menor

prazo possível, o histó~ico do militar ou o seu respectivo
menta, para o andamento do Processo de Pensão Militar.

compl~

CAPfTULO VII
Espólio
Art 216 - são considerados como Espólio os bens part!
culares e os de propriedad~ da união, deixados na Organização pelo
militar falecido, ausente ou desaparecido.
Art 217 - Para arrolar o Espólio é designada, em boletim uma "comissão de Espólio" composta de dois oficiais e

um

gento que será o escrivão.
Art 218 - Feito o arrolamento de Espólio,

a

Comissão

reúne os bens em local adequado, lacrando-o a seguir. O lacre
pode ser retirado para entrega do espólio a quem de direito,

só
por

ordem do Comandante.
1 sâo
Art 219 - Os bens pertencentes ã Fazenda Nac10na
arrolados em separa d o. Es t e s bens são entregues, mediante rec1bo,

ã autoridade competente.
Art 220 - Terminados os trabalhos da "comissão de ESP§.
lio" o seu Presidente redige os "Termos de Arrolamento de Espólio",.
de acordo com os modelos previstos.
Art 221 - O "Termo de Arrolamento de Espg1io"

ê

feito

em duas vias; o original fica na Orga~ização, no.qual é'passado
recibo pela pessoa legalmente habilitada a recebe-lo; a
via

é entregue juntamente com o espólio.

o

segundâ
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TíTULO

V

AFASTAMENTOS TEMPOMRIOS DE SERVIÇO

CAPfTULO I
Licenças

Art 222 - Licença ê a autorização para o afastamento
total do serviço, em carater temporario, concedida ao militar, ob~
decidas as disposições legais e regulamentares.
parâgrafo único - A licença pode ser:
1

especial;

2

para tratar de interesae particular;

3

para tratamento de saúde própria;

4 - para

trat~ento

de saúde de pessoa

famí-

da

lia.
Art 223 - A lic~nça especial ê a autorização para
tarnento total do. serviço, relativa a cada decênio de tempo de
. tivo servi~~ prestado, concedida ao militar que a requerer,
que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

afa~

efe
sem

S"19 - A licença especial tem a duração de seis (6) me

ses a ser gozada de uma só vez ou parceladamente em períodos de
(dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando. solicitado pelo
teressado e julgado conveniente pefa-alltoridane compe-tente.

2
in

§ 29 - O militar que tiver direito a mais de um perí2
do de licença especial pode gozá-los seguidamente.

Art 224 - são autoridades competentes para conceder li
cen;ça especial:
ne~ais

~es

1 - o Hinistro da Aeronáutica - aos oficiais-geque lhe são diretamente subordinados;

2 - os Comand~tes de Organizações - aos
que. lhe$ são diretamente subordinados.

milit~

Art 22$ - O militar com direito a licença especial
e
requerê-la ã autor~dade competente
nos
meses de maio e novembro. No requerimento deve ser declarado Q pe
ríodo (ou períodos) ~ue de~eja gozar, a data (ou d~tas) de inrcio~
e localidade ou localidades onde pretende permane?~r dur~nte a licença.

que

.~~sej~.gozá~la,_deve
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Art 226 - As organizações elaboram, na primeira quinz~
na de junho e de dezembro, um plano de concessão de licença

espe-

Icial discriminando os nomes dos militares que tiverem seus requer~
mentos deferidos, com as datas de início e de término das
tivas licenças.

respec-

19 - O plano deve, tanto quanto possível, levar

§

consideração as necessidades do serviço e as preferências de
militar.

em
cada

29 - O plano é publicado no boletim da organização,
e dezembro.

§

no início da-la quinzena de junho

5 39 - O militar cujo nome conste do plano

publicado,

entra no gozo de licença na data fixada e só pode interrompê-Ia,v~
luntariamente, ao terminar períodos de dois ou três meses ou

seus

múltiplos.
Art 227 - Para tratamento da própria saúde ou de

pes~

soa da família comprovados por Junta de Saúde da Aeronáutica -

p~

de o militar requerer licença especial e iniciá-la em qualquer

é~

poca do ano, independentemente do plano publicado.
Art 2'28 - O período de gozo-da licença especial nao in
terron;pe a contagem do tempo de serviço. referente a novo decênio.
Art 229 - A publicação da movimentação do militar

nao

lhe tira o direito de entrar no gozo de licença especial concedida
anteriormente.
Art 230 - Compete ao ~!inistro da Aeronáutica

conceder

a autorização para o militar gozar licença especial no exterior.
Art 231 - Licença para tratar de interesse particular

é

a autorização para o afastamento total do serviço, concedida

militar, com mais de dez anos de efetivo servi90' que a

ao

requerer

com aquela finalidade.
§

19 - A licença para tratar de interesse

é concedida quando convier ao
ração máxima de 1 (um)

particular

~linistério da Aeronáutica e terá du-

ano, prorrogável até igual período urna

uni

ca vez.
5 29 - A licença para tratar de interesse particular é
sempre concedida com prejuízo da, remuneração e da contagem de tem~
po de efetivo serviço, exceto, quanto a este último, para fins
indicação para a cota
§

co~pulsória.

39 - A licença

é

de

'

concedida mediante ,requerimento

do

interessado:
1 - pelo Ministre;> da Aeronáutica .ace
Generais ~ue lhe são diretamente subordinados;

.'Oficiais-
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2 _ pelo comandante-Geral do Pessoal aos

demai3

militares;
§ 49 - A licença pode ser interrompida voluntariamente,
ao completar periodo de 2 (dois) ou 3 (três) meses ou seus múlti_
plos.

Art 232 - As licenças especial e para tratar de in te
resse particular podem ser interrompidas a pedido ou nas s~guinte~
condições:
1 - em caso de mobilização e estado de guerra;
2 - em caso de dec~etação de estado de sítio;
3 - para cumprimento de sentença que importe em
restrição da liberdade individual;
4 - para cumprimento da punição disciplinar; e
5 - em caso de pronúncia em processo criminal ou
indiciaçao em inquérito militar a juízo da autoridade que efetivou
a pronúncia ou a indiciação.
Art 233 - Cessado o motivo da interrupção da
licença
especial ou para tratar de interesse particular, o militar pross~
gue no gozo da mesma até completar o período total que lhe foi con
cedido.
Art 234 - Licença para tratamento de saúde é o afastamento total do serviço concedido ao militar mediante parecer
da
Junta de Saúde.
§ 19 - A licença tem duração mínima de
15
(quinze)
dias e máxima de 6 (seis) meses, prorrogáveis por períodos de igu~
Ls limites.

§ 29 - A licença é concedida pelas autoridades
tes do artigo 224 e publicada no boletim da Organização.

const~L

§ 39 - Terminada a licença o militar deve ser imediat~
mente submetido ã Junta de Saúde. No caso de lhe ser concedida nova licença, esta tem início na data imediata ao término da anterior.
§ 49- A data de início da licença deve constar do parecer emitido pela Junta de Saúde.

§ 59 - A autoridade que conceder licença para tratame~
"to de saúde, deverá çomunicar ã Comissão de 'Promoções , de Oficiais
a referida licença, se tratar-se de Oficial ou Aspirante-a-Oficial.

Art 235 - A licença para tratamento de saúde de pessoa
da famíli~ ê o afastame~to total do serviço concedido ao militar
para ,atender aos encargos d~correntes de doenç~em pessoa de sua
:família.
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S !Q - Para efeito desta licença são consideradas pes'soas da família do militar:

:i

esposar

-2

filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou

i~

váli~os ou ~nterditos;
~

- os seguintes, desde que não recebam

remune-

rações:
~

filha solteira;

- filho estudante, menor de 24
tro)

(vinte e

qu~

anos~

mãe viúva; e
enteados, adotivos e

tute~ados.

4 - os seguintes, desde que vivam sob sua depe~
dência econômica, sob o mesmo teto e qUando expressamente declara
dos na organização ~ilitar competente:·
- avós e pais, quando invalidos

ou

inter~~

tos;
res ou inválidos ou

irmãos, cunhados.e sobrinhos, quando menosem outro arrimo;

inter~itos,

- netos, órfãos, ~enor~s, inválidos ou inte!.
ditos; e
- pessoa que viva sob a' sua exclusiva depe~
dência econômica no.mínimo há cinco anos, comprovados mediante ju~
tificação judicial.
5 - os seguintes,·desde que não recebam remunera
ção e que vivam sob sua dependência econômica, sob.o mesmo teto e
quando expressamente declarados~~a organização mili~ar competente:

- filha, enteada e tutelada, ·viúvas, desquitadas ou separadas;
mãe solteira, madrastra viúva~ sogra, viúva ou solteira, separadas ou desquitadas;
pai lt\afor- de 60 (sessenta) anos; e
irmã, cunhada e sobrinha, solteiras,
vas, separadas ou desquitadas •.
§ 2Q - são autoridades competentes para
licença, às constantes do artigo 224.

viú-

concessão

de
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§ 39 - Esta licença é concedida median~e requeri~ento
do interessado e deve ser acompanhado do parecerdé 'Junta de Saúde

da Aeronautiça sobre a pessoa que motiva o pedido da licença,

de~

clarando ser necessária, sob aspecto médico, a permanência do rnil~
tar junto ã pessoa doente.
§ 49

A duração rn~xima da licença ~ de 6(~eis) meses.

§ 50

As datas de início e de térm~np da licença

de-.

vem:
1

constar do deferimento do requerimento; e

2 - ser publicadas em boletim da Organização.
09 - Havendo necessidade de nova licença, outro requerimento deve ser feito acompanhado de novo parec~r de Junta de
Saúde da Aeronáutica.
§

Art 236 - Uma vez concedida qua~quer licença, constante deste capttulo, e 'com duração superior a 30 (trinta) dias, o mi
lit~r é exonerado do ,cargo, ou dispensado das funções que exerce,
é excluído do efetivo e passa ã situação de adido·ã mesma Organiz~
ção.
Art.237 - A data de entrada do militar em qualquer licença constante deste capítulo, e a da sua apresentação no regresso são comunicadas, via rádio, ã Diretoria de Admin1stração do pe~
soal.
CAPíTULO I I
Férias
Art238 - As férias são afastamentos totais do servico,
não
podem ser'negadas por motivo de acUmulo de encargos, por necessid~
de do serviço' o~ devido a punições disciplinares.

"anua L e obrigatoriamente concedidas aos militares. As féria-s

Art 239 - As férias referem-se ao ano civil em que foi
prestado o s~rviço, devendo tal referência constar do ato de ccn-.
cessão. As ferias podem iniciar-se a partir do último mês
desse
ano e durante todo o·ano seguinte, até o dia 31 de dezembro.
Art 240 - f da competência do Comandante, a
de férias aos militares de sua Organização.

concessão

Parâgrafp único - A concessão de ferias, a Comandante
de Organização,· é- da competên~ia da Autoridade a que estiver diretamente subordinado.
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Art 241 - Na concessão das férias devem ser observados
a legislação pertinente e o previsto neste Regulamento.
Art 242 - As férias dos militares tem a duração de:
1 - para oficial-general, 45 (quarenta e

cinco)

2 - para os demais militares, 30. (trinta) dias.

Parágrafo único - O período de férias a que tem dire!
to o militar corresponde ao posto que "possuia no final do ano civil a que as mesmas se referem.
Art 243 - A praça incorporada faz jus às férias referentes ao ario civil em que tenha servido integralmente. Ocorrendo
o licenciamento antes do término do ano civil da referência, a pr!
çanão fará jús às férias.
Art 244 - o militar que servir em localidade especial,
assim definida pelo Poder Executivo, tem direito a um
adicional
correspondente aos dias de viagem até o local de destino e de regresso ã sede, até um limite de 15 (quinze) "dias, caso vá gozar as
férias fora da sede.
Art 245 - As Organizações estabe~ecerão o Plano de férias levando em consideração o intefesse do serviço e, tanto quan
to possível, o do militar.
'.
Art- 246': O militar pode gozar suas féii"asno exterior
mediante solicit~ção em requerimento à autoridade competente.
Parágrafo único - sã? autoridades comp~tentes para con
ceder essa autorização:
1 - Ministro da Aeronãutica·- para os

Tenentes-

Brigadeiros;
2 - Comandante do Comando-Geral do Pessoal _
ra os Majores-Brigadeiros, B~igadeiros e Oficiais-Sup~riores;

P;,

Diret?r da Diretoria de Administração do

Pe~

3 -

soaI - para os demais

militare~.

Art 247 - Com exceção do previsto no artigo 244 o p~
ríodo de férias inclui o tempo que for gasto em viagem dela de coE,
rente.
Art 248 - As férias se interrompem automaticamente po~
motivo de prontidão total.
Art 249 - Além do previsto no artigo anterior, as fê
rias podem ser interrompidas, ou não concedidas dentro do per!ado
previsto no artigo 23~, por "_"~eterminação ou autorização do Minis~

Aros DO. PODER

620

EXECUTIVO

----

tro da Aeronáutica nos cases ?e intere
7se da segurança nacional ,e
nos de manutenção da ordem ou, excepcio~almenter por necessidade
do s~rviç..9'
Art 250 - Não ê permitida a concessão de ferias ao militar no período compreendido entre o ato que

irnpo~te

em sua

~mov~

rnentação e apresentação no destino.
Art 251 - O militar cuja movimentação tenha sido pub1i
cada em boletim da Organização:
1 ~ encontrando-se em gozo de férias,

deve com-

pletâ-las;

2 - se ainda não tiver gozado férias, deve gozálas na Organização de_destino, aind~ que fora da época prevista.

Art 252 - As férias de militares ~lunos são estabelec~
das nos Regulamentos ou Regimentos dos-Estabelecimentos de Ensino.
- . Art 253 - Os ~ilitares alunos que conclui~em ~urso~
forem desligados por qualquer outro motivo de um estabele'cimento de
~nsino, têm suas férias concedidas peia autoridade ã qual ficarão
subordinados.

ou

Art 254 - O militar perde o direito às férias
vas ao ano civil quando:

relati-'

I - for condenado, por sentença passada em
.do, ã pena restritiva de liberdade, desde que não tenha sido
cedida suspensão condicio~al da pena;

julg~

con-

2 - for condenado, por sentença passada em julg~
do, ã pena d~ suspensão, do exercício de posto, gradua9ão,
cargo
ou função; ou
3 - gozar 30 (trinta) dias ou mais consecutivos
ou não, de licença para tratar de interesse particular.
Art 255 - A concessão de férias a militar indiciado em
lnquêrito policial Militar, submetido a Conselho de Just~ficação,
ou respondendo a processo, depende da prévia cóncorqância da aut~
ridade que presidir tais atos.
Art 256 - O militar em serviç~ da União, no ext~rior,
em missão de prazo igualou superior a 1 (um) ano, tem direito
a
um perrodo de férias para çada ano de comissão.
§ lQ - ~ militar desejando gozar estas (érias fora
~o
pars onde exerce seu cargo, deverá obter, p~evi~ente,.a permissão da autoridade a que estiver adido.
§ 29 - Quando o militar não gozar um período de férias
dentro do prazo de sha missão, poderá fazê-lo:
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l-no Brasil, apõs o.~eu regresso; ou
2 - no exterior, na forma do artigo 257.
Art 257
~ militar em serviço da União, no exterior,
em missão de prazo inferior a um ano, pode gozar as ferias a que
tiver direito antes de seu r~gresso ao Brasil mediante:
1 - prévia concessão das férias pela autoridade
_a 'que estiver vinculado:
_..
2 - autorização par-a goza-la no exterior, concedida pelas autoridades constantes do parag.rafo único do artigo 246.

-

Pa~âgrafo único - O militar no gozo destas ferias não
tem direito a retribuição no exterior, nem computa este tempo como
período no estrangeiro para qualquer efeito.
CAPíTULO III

Dispensa do

Serviço

Art 258 - As dispensas de serviço são autorizações co~
cedidas "aos militares para afastamento ~otal do âerviço em caráter
temporario.
Paragrafo único -"As dispensas de serviço podem
concedidas aos militares:

ser

1 - como recompensa;
2 - para desconto em ferias; e
3

em decorrência de pre~crição medica.

Art 259 - As dispensas de serviço citadas nos incisos
1 e 2 do artigo 258, podem ser gozadas no exterior mediante autor!
z~ção das autoridades constantes dos n9s 1, 2 e 3 do Parágrafo ún~
co do artigo 246.
Art 260 - A,dispensa de s~rviço.como recompensa e co~
cedida corno reconhecimento aos bons serviços·prestados pel? militar.
Art 261 - A dispensa de serviço para desconto em
ferias é concedida, a critério da autoridade competente, ~o militar
que a solicitar e sexâ descontada do pexfodo de ferias .a'q.ue o militar tenha direito.
Art 262 - A dispensa de serviço corno recompensa· ou P!.
ra desconto em ferias pode ser concedida aos militares que lhes são
subordinados, dentro dos limites previstos, pelas seguintes autori'
dades ~
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aias;

2 - Oficiais 'em função de:
- Tenente-Brigadeiro

até 25 (vinte e cin

- Major-Brigadeiro

até 20 (vinte) dias;

- Brigadeiro

até 15 (quinze) dias;

- Coronel
- Tenente-Coronel
- jta j o r

até 10

co) dias;

-

capitão

(dez) "aias;

até

8 (oito) dias;

até

6

até

3 {três) dias.

(seis)

dias;

Parágrafo único - A dispensa concedida por oficiais de
uma organização depende da previa aprovação do Comandante dessa Or
ganização.
Art 263 - A dispensa de serviço em decorrência de pre~
crição medica é concedida pelo comandante, por indicação do 6rgão
de saúde,até o limite de quinze dias, prorrogáveis por igual
período, apenas uma vez."
Art 264 - As dispensas sao publicadas em boletim
cificando o tipo (recompensa, para desconto em ferias; ou por
crição rnépica), data, início e duração.

esp~

pre~

CAPfTULO IV
Núpcias, Luto,' Instalação e Trânsito
Art 265 - Os militares têm direito aos seguintes perr~
dos de afast?ffiento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:
l-núpcias: 8 (oito) dias;
2 - luto: 8 (oito) dias;
3 -"trânsito: at~3õ'{trinta) dias;
~

- instalação: até lO (dez) dias.

Art 266 - q afastamento total do serviço por motivo de
núpcias é concedido pelo Comandante, devendo ser solicitado, pelo
interessado, com antecedência mfnima de 10 (dez) dias.
Art 267 - O afastamento total do serviço por motivo de
luto é concedido pelo Comandante tão logo tenha conhe c.Lmen t.o
do.
falecimento de pais, sogros, esposa, filhos ou irmãos do militar.
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Parágrafo único - Esse afastamento
tar da data do falecimento.
Art 268 - Trânsito

é

ê conceãido a con-

o afastamento total do

concedido ao militar quando movimentado de uma localidade para ou-' .
tra.
§ 19 -

O trânsito

Org~

é concedido pelo Comandante da

nização de onàe foi movimentado o militar.
§

29 - O trânsito tem ~n~c~o no dia seguinte ao

desli

organiz~

gamento do militar e finda quando de sua apresentação na
~ãc de destino, por término do mesmo.

S 39 - Na concessão de trânsito devem ser levados

em

consideração os dependentes do militar, 'os meios de transporte,

a

duração da viagem e outros fatores que influam no tempo de que

o

,militar necessite para chegar ao destino.
§

49 - O militar movimentado entre Organizações situa-

das na mesma localidade e sem haver obrigatoriedade de

mudança

de residência não ~em direito a trânsito.
'§

59 - O militar que em trânsito, baixar a hospital ou

enfermaria tem o trânsito interrompido, reiniciando-o

após

obter

alta.
Art 26~ ~o trânsito para militares designados para ~
são no exterior, tanto na ida corno no regresso, tem a duração de:

1 - 15 (quinze) dias, quando a missão for de duração inferior a 6 "(s,e"i~s")-"meeos~e,s,"'c'e~c_
2 - 30 (trinta) dias, quando a missão for de duração igual ou, superior a 6 (seis) meses.
I

§

19 ~ A contagem do trânsito se inicia na data de seu

deslig'amento da organização Nilitar onde se encontra ou de sua comunicação oficiai

ã

§ 29 -

autoridade competente do término da missão.
Em

~asos

especiais, o Ministro da

póde, respeitado o perrodo máximo de 30

Aeronáutica

(trinta) dias, alterar

a

duração de trânsito fixado no inciso 1.
Art 270 - Instalação

é

o afastamento total do serviço,

concedido ao militar para atender às necessidades decorrentes
sua instalação, no destino, quando movimentado de uma

de

localidade

para outra.
§

19 -

A instalação. é concedida pelo Comandante da Or-'

ganização para onde foi movimentado o militar.

?

§ 29 -

as que
tino.

se

seguirem

A instalação

ã

é

concedida dentro dos noventa

apresentação do militar

ã

di

Organização de des-
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mudança

§ 39 - O militar movimentado, sem obrigatoriedade
de residência não tem direito ã instalação.

de

§ 49 - O militar movimentado dentro de uma mesma localidade, porem com obrigatoriedade de mudança de residência tem direito ã instalação.

Art 271
A instalação do militar designado para
são no exterior tem a duração de:
1
10 (dez) dias,
panhado de seus dependentes; e

qua~do

chegar a

destino

misaco~

2 _ 4 (quatro) dias, quando chegar a destino deaaccmpenhado,

TfTULO VI
GUARNIÇÃO

CAPITULO

GNrCQ

Art 272 - Guárnição é o cqnjunto de Organizações mil~
tares existentes em uma localidade as quais, por determinação ministerial, são consideradas, para determinados fins, como constituindo um todo.
§ 19 - A Guarnição é constituída por ato do
Ministro
da Aeronáutica, mediante proposta do Estado-Maior da Aeronáutica e
toma, em princ!pio, a denominação da localidade onde fica a sede
do respectivo comando •
.§

29

~

No ato de constituição de uma Guarnição,

deve

constar:
~

- nome da Guarnição;

2 - a-sede da Guarnição;
3 - as

Organizaçõe~

que a compõem;

4 - a subordinação da Guarnição;
5 - a finalidade para a qual foi constituída

a

Guarnição; e
6 - a are a de

de

jur~sdição.

§.39 - Quando·necessario, em· uma mesma localidade,
haver mais de uma Guarnição.

po~

Art 273 - A constituição da Guarnição tem como finalidade estabelecer a Unidade de Comando para: segurança interna, di~
ciplina, protocolo e cerimonial, atividades esportivas e outros a~
suntos de interesse das Organizações que a compõem.
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Art 274 - O Comando da Guarnição compete ao
OficialAviador de maior graühierárquico do efetivo das Organizações que
a compõem.
§ 19 - O Comando da Guarnição é exercido
mente com o cargo que o Oficial designado já exerce.

cumulativa-

§ 29 - A substituição do. Comandante da Guarnição obed~
·ce ã precedência hierárquica entre Oficiais-Aviadores prontos ·na
Guarnição.
§ 39 - Quando ocorrer o caso de permanecer numa Guarni
ção, Oficial de outro Quadro de grau hierá;quico superior ao do c~
mandan~e da Guarni9~~proceder-se-â como o previsto no artigo 203
deste Regulamento.

Art 275 publicadas no boletim
mando da Guarnição e,
letim às Organizações

As ordens que digam respeito ã Guarnição são
da Organização 'cujo Comandante estiver no C2
neste caso, devem ser remetidas cópias do b~
componentes da Guarnição.

Art 276 - Para o serviço de escala da Guarnição,
correm os militares das Organizações componentes.

con-

Parágrafo único - Quando existir Superior-de-Dia
urna Guarnição, deve ser observado o prescrito rios artigos 37
e seus parágrafos deste Regulamento.

em
a 40

Art 277 - A tropa empregada em serviço de Guarnição fi
ca subordinada ao Superior-de-Dia dessa Guarnição.
Art 278 - Além do previsto neste Regulamento, em cada
caso, o Comandante de Guarnição baixa instruções, regulando os se~
viços da Guârnição, sem contrariar o estabelecido neste

Regulame~

to.

que couber,
gularnento.

Art 279 - O Serviço de Escala da Guarnição obedece, no
o disposto nos capítulos I a IX do Título II deste Re

TíTULO

VII

ASSUNTOS GERAIS
CAPfTULO

I

Galeria de Retratos
Art 280 - Nas Organizações da Aeronáutica devem
tir os retratos:
1

do Presidente da RepÚblica;

2

do Ministro da Aeronáutica;

exis-
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626

3 - do Patrono da Força Aérea Brasileira e
da Aviação, ALBERTO SANTOS DUMONT;

Pai

4 - do primeiro Ministro da Aeronáutica, Dr JOAQUIM PEDRO

~~GADO

F.E.LHO ;__

5 - dos. ex-Comandantes da Organização, nomeados e"
que tenham exercido·o cargo.

ficam
na
§ 19 - Os retratos de nUmeros 1, 2, 3 e 4,
sala do comanaante e, sempre que possível, na seguinte disposição:
1 - os retratos de nUmeros 1 e 2 ficam em posição de destaque, sendo o de nUmero 1 colocado ã direita do de "nUme

ro

2;

2 _ os retratos de nUmeros 3 e 4, ficam destacados do conjunto supracitado e, de preferência, colocados em

outra

parede do mesmo recinto, dispondç~se o de número 3 ã direita do de
niimero 4.
§

29 - Os retratos de nUmero 5, ficam em recinto

de

destaque da Organização, como seja: salão nobre, sala de recepção,
biblioteca ou na sala do Comandante, se esta os comportar.
§ 39 - No Gabinete do. Ministro, em !ecinto de destaque,
ficam os retr~tos de todos os Ministros da Aeronáutica, excetuados
os que tenham sido nomeados interinamente ou respondido pelo cargo
de Ministro.

Art 281 - As fotografias, guarnecidas por molduras sim
pIes de madeira envernizada, têm as seguintes dimensões:
1 - retrato: 40 x 50 em com moldura de 6 em
largura para o caso dos números 1, 2, 3 e 4, do artigo 280; e

de

-

2
retrato: 30 x 40 em com moldura de 4 em de
largura, para o caso do número 5 do artigo 280.

Art 282 ~ Sob cada retrate e ná mold~ra, deve ser colo
cada uma placa metálica indicando o posto e o nome do homenageado
e as datas do infcio e do fim do seu comando.
Art
parecimento dos
as, contados da
deve constar no
organização" •

283 - A inauguração de re~ratos é feita com o comOficiais da Organização, dentro de 30 (trinta) di
data em que o homenageado deixar o cargo. Este ato
Boletim Interno, para transcrição no "Histórico da
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CAPÍTULO II
Ba~deira

Nacional

Art 284 - As Organizações têm sob· sua guarda uma Bandeira Nacional, símbolo da Pátria, destinada. a estimular,
entre
os que se agrupam em torno dela, o elevado sentimento de sacrifi
cio no cumprimento do dever.
Parágrafo único - o' cerimonial e a forma de apresentaçao da Bandeira Nacional estão previstos no Regulamento de conti
nências, Honras e Sinais de Respeito das Forças Armadas e na Leqd.s
lação específica relativa aos símbolos Nacionais.
Art 285 - A Bandeira Nacional da org.·anização
da no Gabinete do Comandante ou' salão nobre, em armário
Com porta envidraçada.

e guardapróprio

Parágrafo único - Essa Bandeira, que é presa a uma
haste de madeira coberta por fita verde-am~rela, é conduzida, em
tempo de paz, pela tropa da Organização em todas as solenidades e
formaturas, exceto e~ manobras e exercícios.
Art 286 - ~s Organizações devem possuir também Bandeira Nacional para ser hasteada no mastro principal.
CAPíTULO

In

Estandartes - Insígnias de Autoridades - Brasões - Flâmulas
Art 287 - As organizações devem possuir Um Estandarte.
o qual será conduzido nas condições estabelecidas para a Bandeira
Nacional, sempre a sua esquerda . .
Art 288 - O Estandarte será guardado ã semelhança
.Bandeira Nacional, ou juntamente com ela.

da

Art 289 - As medidas do Estandarte devem tanto quanto
possível", aproximar-se das dimensões da. aanôe re Nacional, mas nun
ca ultrapassá-las. com esta, ele será preso a uma haste
coberta
por fita de, no máximo, duas das cores que predominarem no Estandarte.
Art 290 - As Insígnias são distintivos militares desti
nados ã identificação de determinada autoridade~
í

Art 291
O uso de Insígnias de autoridades, na
náutica, é" regulado pelo seguinte:

Aero~

1 - as Insígnias são usadas nos mastros .das Org~
nizações ou em transportes oficiais, para indicar a presença da au
toridade;
2 - a Insígnia não pode ser hasteada em
mais elevado que o da Bandeira Nacional. Quando a Bandeira
4

plano
Nacio-
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perm~

for hasteada a meio-mastro, em funeral, a insígnia deve

necer na mesma altura da Bandeira;

3 - a Insígnia

e içada logo que

a autoridade

e~

tra na organização e arriada quando dela se retira;
t -.nas Organizações da Aeronáutica, a Insígnia
do Comandante deve ficar à esquerda da verga do mastro, ficando o
lado direito reservado para a autoridade visitante:

a - a" Insígnia de autoridade visitante some~
~t~ ê hasteada quando ele tiver precedência hierárquica sobre o Comandante;

b - não havendo verga no mastro, a Insígnia
da autoridade visitante ê colocada na mesma adriça, acima da Insíi
nia do Comandante;
c - se, nesse mesmo mastro, estiver a
deira ~acional, a Insígnia fica no mesmo mastro porem cerca
dois metros abaixo~
d - considera-se "Erenbe do mastro"
do mastro onde está colocada a adriça principal r

Bande

o

lado

e - considera-se "dí red t.a ou esquerda da ve!.
ga" I a extremidade da ve rqa que fica ã direita ou ã esquerda
da
frente do mastro.
5 - quando estiverem presentes várias autoridades·visitantes em uma mesma organização, só é içada a Ins!gnia da
~
de maior gEau hierár~co, permanecendo ainda a_do Comandant~;
··_··-6 - quando existir mais de uma Organização
em
uma.me~ma edificação, ~ ha~teada a Insígnia da autoridade de-maior
grau hierárquico presente; neste caso, a Ins!gnia de visitante só
é içada se este for de·maior grau hierárquico do que a ~ autorid!
de presente;
7 _ para o hasteamento de Insígnias, n~o há formalidade militar, devendo· nas Organizações, ser feito pelo militar
para isso designado;
8 - as Insígnias são içadas somente no
período
compreendido entre toque de alvorada e as dezoito horas, mesmo nos
dias em que não houver expediente;
9 - quando o Comandant~ residir na área da
nização, sua Insígnia só será içada quando ele comparecer aos
beIhos diurnos;
10 - nos transportes (carros,ernbarcações e aeron~
ves) a Insígnia do Comandante será colocada em local visIvel
e
adrede preparado.
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Art 292 - Nas Organizações da Aeronâutic4, devem, exi~
tir as seguintes Insígnias:

,

1 - de Presidente da RepÚblica;

2 - de Vice-Pre~idente da RepÚblica1
3

do Ministro da Aeronáutica;

4 - de
5

Marechal-do~Ar;

de Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;

6 - de Inspetor-Geral da A~roná~tica;

7 - de Tenente-Brigadeiro;
8

de Major-Brigadeiro;

9

de Brigadeiro;

lO - de Coronel,
11
de Tenente-Coronel;
12 - de Major; e

13 - de C~pitão.

Art 293 - Quando uma Organização for' visitada pora~to ,
ridade de qutra Força Armada, nacional ou estrangeira, hierarquic;
'mente superi~r ao Comandante, ê içada a Insígnia da Aeronauticaoo-;
respondente ao cargo ou posto dessa autoridade.'
Art 294 - Os Brasões representam um motivo ou fato q~e
lembra a missão ou certas características de determinada Organiz~
ção dentro das convenções da Heraldica.
Art 295 - As Organizações e os 6rgãos da • Aeronáutica
podem possuir Flâmulas correspondentes aos Estandartes ou Brasões.
p~ragrafo único - As Flâmulas têm forma triangular
não possuem medidas fixas.

e

~rt 296 - Os oficiais-generais, em exerc!cio de cargo
privativo de Tenente-Brigadei~o, aprovarão as Flâmulas das Organizações subordinadas.

Art 297 - O azul celeste é a cor heráld~ca da
Aérea Brasileira, sendo o our~e prata seus metais.

Força

Paragraf~ único - Na confecção dos Estandartes e Brasões das Organizações, e Insígnias das Autoridades o emprego das d~
mais cores será condicionado às convenç~s heraldicas.

Art 298'- A criação ou alteração de Estandartes e Brasões das Organizações e Insígnias das Autoridades ê efetivada por
ato do Ministro da Aeronáutica, ouvido o Estado-Ma~or da Aeronáutica.
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Art 299 - As normas e Lahozadaa. pelo eirgão Cen~ral. ',do
sistema de Cerimonial e aprovadas pelo Ministro da Aeronãutic~, d~
talham a ~xecução do previsto neste CapItulo.
CAPfTULO IV

cassinos
·°:Arr-3'OO ·-Os case i.nos sãOdependên-cias da

àestinadas à recreação dos

mili~ares ~as

Organização

horas de lazer.

Art 301 - As Organizaçõe~ devem, dentro de suas

bilidades, possuir locais

de~tinados

ao funcionamento de

par~ Oficiais, par~ SubOfic~~is. e sargentos, e para Cabos,
dos e Taifeiros.

poss~

cassinos

Solda-

Art 302 - Ligados aos cassinos e dentro das ..possibili
dades de cada or9anizaçã~'podem existir locais. destinados ã hospe
dagem dos militares da Força AéFea Brasile;ra e de sua~ fam!lias,
quando em trânsito.
. .
Art 303 - Os cassinos regem-se por instruções. aprovadas pelo comandanté, tendo em'vista a situação particular d~ cada
'organização' e são dirigidos
~ilita~es por ele designados.

por

Art 304 - Haverido necessidade e possibilidade as Organizações podem ter, além de cassinos",,"';barbearias, sapatarias,
l~
vanderias e outras facilidades destinadas ao seu pessoal.
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CAPfTULO VII

Disposições Finais
Art 305 -Os casos.omis;os serão resolvidos pelo ~ini~
tro da Aeronáutica.
JOELMln CAMPOS DE ARARIPE MACEDO

Ministro da Aeronáutica
AN
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DECRETO N° 76.781 .- DE 12
DEzEMBRo DE 1975
Extingue

DE

o Comando e Companh.fa

Comando da 4>1 Regido Mi!itttT -

4"
Divisão de Exército, ('Tia os Comando e Companhia Gomando ela 4"
Divisão de Exército e Conuuuio c
Companhia Comando tia 4\ Região
Militar e dá outras providênciaa.

e disciplina, respeitados os efetivos e
recursos estabelecidos em lei ,
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçãc, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de dezembro de 1975;
154.° da Independi.ncia e 87.0 da
República.
ERNES'l'O GEISEL

sylvio Frota

O Presidente da Repúoüca,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrt, da Constituição, e de conformidade core. o disposte nos artigos 12 e 16, do DecretoIer rr 200. de 25 de Iever.etr a de 191.!7.

DECRETO N.· 76.782 - DE 12
DEZEMBRO DE 1975

Fixa o tator de reaiuetamento sala ...
ritü -relativo a dezembro de 1975

DECRETA:

O Prestoer-te ua Repúulica,

Art. 10 Ficam extintos o Comando
e a Companhia Comando da 4" Região Militar e 4" Divisão de Exército.

usando das atribuições que lhe con..
fere o artigo 81, item III, da Constituiçâo e tendo em vista o disposto
no artig~ 3° da Lei número 6.147, de
29 de novembro de 1974.

Art. 2" Ficam errados.
Comando e Conll)R'l'lilt Comando da 4" Divisão de Exercito (4" DE ~,
com sede em Belo HuriL.<.me - MO;
n - Comando P Companhia c..).
! -

mando da

4~

DE

DECRE'l'A:

Art. 1.0 E' fixado em 1,37 (um inteiro e trinta e sete centésimos) o
fator de reajustamento salarial correspondente ao mês de dezembro de
1975, aplicável às convenções, acordos
coletivos de trabalho e decisões da
Justiça. do Trabalho, nos termas do
que dispõe a Lei número 6.147, de 29
de novembro de 1974.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 12 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

Região Militar (4l!o RM).

sede em Juiz -íe FOI'II - lvlG.
Art. 39 Ficam subordinados 80 I
Exército os Comandos da 4a ut.rsuc
de Exército e da 4" r,,~g'.b Militar.
Art. 4° Para execução do presente
Decreto, o Mini.s~llJ do Exército noe
autorizado a expadâr os accs necossãrros à organização ria. 4" Dívísàc ele
Exército e da 4~ l\.p-gl"" J M.Jitar. 1:1elustve a criação, extinção transfor..
mação e mudança de den.naínação de
Lrudadea e outros ~i.~ nentcs <las Armas e Servtços subordínados às meamas, ou para atender as exigências
de apoio logístico, segu rauça interna
CO'TI

DECRETO

N°

76.783 -

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Velloso
DE

15

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre à Presidéncia da República e ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades o crédito suplementar de Cr$ 21.388.100,00 para retorço
de âotaçôes consíçuaaas no 'l:zgente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lbe confere o artigo 81, item TIl. da Constttutçâo,
e da autorização contida no artigo 6.° da Lei n.O 6.187. de 16 de dezembro
de 1974.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica acerto à Presidêncía da República e ao MInistério da Justiça, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de crs

ATOS no
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21.388.100,00 (vinte e um milhões. trezentos e oitenta e oito mil e «em cru-

zeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente .Or··
çamento. a saker;

o-s 1.00

1100 -

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

1109 - Agúncla Nacional
- Divulgação de Atos Oficiais
- Pessoal Civil
- Vencrmentcs e Vantagens Fixas
-- Despesas varíáveís
- Contríbmçôes de Previdência Social

1109.03070232.030
3.1.1.1
01
02
3.2,5.0

2000 2001
'2001,12070202 :001
3 .1.1.1
01
02

-.---

.

7 369.800

.
.
.

5 220.100
941.200
::Joa.500
14.018.300

MIl'fTfl'rJ':mO DA JUSTIÇA

Gac.nete de Ministro
Asscesoramentc Superior
PC3l>\'l.\.1

Civil

vencm-ento., ç Vantagens Fixas ,
.
Despesas ve.naveís ,.,
.
2003 - Ill5pl tona Geral de Finanças
2003 12080322.011 - AUliJ. rÚSLJ'tl,~à.<.
Financeira, Contabilidade

15.700
54.600

e Audítorta

~.l,l,l

- PtSsoal Cívü

VU1C1Iút-uio,:, I;" Vantagens Fixas
.
Mmistz.no Público da Justiça Militar
Deresa dcs Interesses da União em Juízo
Pcssoar C.ivi~
\: cneum ;n1.<1S e Vantagens Fixas
.
IJe,":,}ksas de Bxercícíos Anteriores
.
2007· - Mmisterrc Público da Justiça do Trabalho
2007.12693942 .153 _. Deles .... u.<JS Interesses da União em Juizo

01
2005
2005 _12693942 153
3.1.1.1
01
3·.1.5.0

---_.

:1 ,1.1.1 Dl -

100.000

90000
49.000

Pessoa. Cívrl

'vencimentos e Vantagens Fixas

C2 -- Utspt.<,a.;s

vsuecets

3.1.5.0 - Despesas de Exercícíos Anteriores
3.2.3.3 - Saiarro Família
3,2.5.0· -- Conta íbuiçóea de Previdência Social

,.

.

,.

.

100.000
450 000
314.400
5.000
8.000

2009 -- conscuic Admínístratívo de Defesa

2009.12090422.155
3.1.1.1
01
02
3,2.5.0

--

2011 .2011,12693932.157 -

3,1.1.1 Cl -

2012 2012.03070222,158 3.2.5.0 2015 2015.12693922.163 3.1.1, I. 01 --

Economicil.
rceprcssac ao Abuso do Poder Econômico
Pessoa! Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
.cespesas Variáveis
,
contntnnções de Previdência Social
..
Conselho Penitenciário Federal
Coordeuaçãc e Fiscalização do Sistema Penitenciário
.
Pe,5So,:U Civil
vcncinie.ntos e Vantagens Fixas
.
AlqWVO Nacional
Guarda e Conservação de Documentos
lIlStÓIlC03
Contrtbuíçôes de Previdência Social ... , ...
Departamento Federal de Justiça.
Estudos de Organização Política, da Cidadania e Garantias Constitucionais
Pessoal 0ivil
Vencimentos e Vânta.gensFixas
.

39.4QO
30.HOO
3.100

29.000

1.500

. 7,300
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Cr$ 1,00

Departamento de Imprensa Nacional

2016.03070232.164 - serviços Gráficos
3.1.1 1 _. Pessoal Civil

01 3.1.5.0 -

venojmcm.os e Vantagens Fixas
Despesas de Exercícios Anteriores

.

11.961.300

o-o • • • • • •

'759 200

TOIAL

21.38B.lUO

Art. 2.° or 1€CU1::.OS necessanos à execução deste Decreto deeorrerãc de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça-

mento, a saoer:

1100
1112
Atividade
3.1.1.1

crs 1,00
_.
-

PRESIDl!:t'C111 DA REPúBLICA
Hospital das Forças Armadas
1112.14754322.271
Pessoal Civil

01 -- vencímerucs e Vantagens Fixas..........

t1 000.000

3.1.1.2 _. Pessoal MUltar

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas...........

3 lJOO.OOO

~........

2 000.000

02 _. Despesas vertevcta

2000 -

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

2002 -- Secretarra Geral
Atlvldade -- 2002.12090412.005
3.1.4.0 - Bncargcs Diversos.........................
2014 -- Departamento de Policia Federal
Atividade - 2014.06291742.162
3.1.1.1 -- Pessoal Civí
01 - vencimentos e Vantagens Fixas...........

49.00()

3.000000

28DO - ENCARGO" GERAIS DA UNIAO

2802 -- Recursos Sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
Projeto - 2802.0307021:::'100
3.1.1.1-- Pessoal CivL
01 - vencíment-e e Vantagens Fixas..........
TOTAL

1 139.100
21 388.100

Art. 3." Este Decreto entrara em vigor na data de SUa publicação, revogadas as díspoaíçôes em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcão
M ária H enríque Simonsen
João Paulo dos Reis velloso
Golbery do Couto e Silva

DECRETO No 76.784 DEZEMBRO DE

DE 15 DE

1975

Prorroga a vigência de reduções das
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados relativas aos
têxteis.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
O artigo 81, item TIl, da Constituiçã-o,
e tendo em vista o disposto no artigo

49 do Decreto-lei n9 1.199. de 27 de
dezembro de 1971.
DECRETA:

Art. 19 - Fica prorrogado para 31
de dezembro de 1976 o prazo fixado
pelo artigo 19 do Decreto n9 75.438.
de 3 de março de 1975, que reduz
temporariamente as alíquotas do .Jm ..
posto sobre Produtos Industrializados
relativas aos têxteis.
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 19'75"
1549 da Independência e 879
República.

da

ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Sfmonsen
soao Paulo dos Reis Velloso

da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, t: tendo
em vista
Parecer do Conselho Federal de Educação nv 3" 975 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
6.131 de 1973 - CFE e 259.438 de
197,5 do Munistérlc da Educação e
Cultura,

°

DECRETA:

DECRETO

N9 76.785 DE
DEZEMBRO DE 1975

15

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Admtnistraçao da Unioereuuuie i"f:.deral de Sergipe, com sede na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.497 de 1975,
conforme consta do Processo nc 13.497
de 1975 - CFE,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração da
Universidade Federal de Sergipe com
sede na cidade de Aracaju, Estado
de Sergipe.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contxarío,
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9

76.786 DE
DEZEMBRO DE 1975

15

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de ruoeona,
Ciências
e Letras de Presidente
Venceslau, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de 'acordo com o artigo 47

Art. 1Q E' concedido reconhecimenta ao curso de Letras, licenciatura plena, habilitação em PortuguêsInglês, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, mantida pela Instituição Toledo de Ensino, com sede na cidade de Bauru,
no mesmo Estado.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9

76.787 -

DEZ~BRO DE

DE

15

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências consõoeu da Universidade
Federal de Sergipe, com sede na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista
Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.496 de 1975.
conforme consta do Processo nc 13.496

°

de 1975 -

CFE,

DECRETA:

Art. lQ
E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Contábeis
da Universidade Federal de Sergipe.
com sede na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

10.480 de 1974 -

Ney Braga
DE

DE

1975

15

DE

DECRETA:

Concede reconhecimento ao curso de
Geografia do Centro Pedaq6gico de
Três Lagoas, Estado de Mato Gros-

so.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constttuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro

de 1968. alterado pelo Decreto-lei nQ

842, de 9 de setembro de 1969, e tendo

em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 3.475 de 1975,

conforme consta dos Processos nvs ..
11.177 de 1974 -

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia de
Materiais, modalidades Materiais Metálicos, Materiais Cerâmicos e Materiais Poliméricos, da Universidade Federal de São Carlos, com sede na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo.
Art. 21? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
.
ERNESTO

CFE e 252.782 de

1.975 do Ministério da Educação
Cultura,

e

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Geografia. licenciatura plena,. do Centro Pedagógico
de Três Lagoas, em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso. mantido pela
Universidade Estadual de Mato Grosso, com sede na cidade de Campo
Grande, no mesmo Estado.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

CFE e 257.279 de

1975 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETO N' 76.788 DE~BRO

tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-Ieí nl?
84~, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.021 de 1975,
conforme consta dos Processos ns ..

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.789 - DE 15
DEZEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia de Materiais da Univereiaaae Federal de São cano», com
sede na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Cons-

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.790 DEZEMBRo DE

DE

1975

15

DE

Concede reconheetmento aos cursos de
Letras e de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ele Santiago, com sede na cidade de Santiago, Estado do Rio
Grande do 8'ld.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.023 de 1975,
conforme c-neta dos Processos nes ..
8.647 de 1974 -

CFE e 270.086

de

1972 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. lI?
E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras. I'cenciatura de 19 grau, habilitação em Português-Inglês, e de Estudos Sociais,
licenciatura-de 19 grau, da Faculdade:
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de Filosofia, Ciências e Letras de Santiago, mantida pelo Fundo Educacional de Santiago _. FESAN. com sede
na cidade de Santiago, Estado do RiC'l
Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO No 76.791 DEZEMBRo DE

DE

1975

15

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Geografia da Faculdade de FilosOfia, Ciências e Letras, da FundaçãO
Universidade de Uberlândia,
com
sede na cidade de Uberldndia, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 3.510 de 1975,
conforme consta dos Processos ncs •.
6.148 de 1973 - CFE e 263.H:i9 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedida reconhecimento ao Curso de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. mantida pela Fundação Universidade de Uberlãndía, com sede na cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO No 76.792 DEZEMBRo DE

DE

15

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Biológicas da Untversidade
de Passo Fundo, com sede na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH. da cons,
tituíção, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842. de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 3.495. de 1975,
conforme consta dos Processos nos
10.817 de 1975 -

CRE e 253.669 de

1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Blológícas, Ucenciatura da Universidade de
Passo Func.."=> com sede na cidade de
Passo Fundo, Estado do -Rio Grande
do Sul.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO Nl? 76.793 - DE 15
DEZEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento à Universidade de Santa Orsula, com sede na
cidade do Rio de Janeiro. Est.ado
do Rio de Janeiro.

O presidente da Repúblíoa,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n9'
842. de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 4.475 de 1975,
conforme consta dos Processos nss
12.107 de 1975 -

CFE e 262.609, de
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1975, do Ministério da Eduoação e
Cultura,
DECRETA:
Art. lQ E'· concedido reconhecimento à Universidade Santa úrsula,
mantida pela Associação Universitár;.a
Santa rrrsura, com sede na cidade do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Deereco entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
lM9 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76.794 - DE 15
DEZEMBRo DE 1975

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Turismo da Faculdade
Nítercietzse de Educação, Letras e Turismo,
com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,

usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n9
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação ns 3.968 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
4.338 de 1973 -

CFE

e

258.313, de

1975, Co Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento "do curso de Turismo da Faculdade Niteroiense de Educação,
Letras e Turismo. mantida pela Associação Educacional Plínio Leite. com
sede. na cidade de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N9 76.795 - DE 15
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
de
Serviço Social da Faculdade
Serviço Social de Campo Grande
com sede na cidade
de
Campó
Grande, Estado de Mato Grosso.

o

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lII, da Constituição. de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n9
842, de 9 de setembro de 1969, € tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.024 de 1975,
conforme consta dos Processos númcros 9.480, de 1974 - CFE e '259.437,
de 1975, do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Serviço Social da

Faculdade de Serviço Social de Cam-

po Grande, mantida pela Missão Salesíana de Mato Grosso, com sede na
cidade de Campo Grande, Estado ae
Mato Grosso.
Art. 2\1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 87\1 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.796 - DE 15
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Civil, da Faculdade General Roberto Lisboa, das Facu..ldades Reunidas Nuno Lisbca, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n9 3.972 de 197&"~
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conforme consta dos Processos n-s
10.579 de 1974 - CFE e 260.682 de
1975, do Ministério da Educação e Cul-

tura,

DECREtA:

Art. 19 E' concedido reconhecimente ao curso de Engenharia Civil,
da Faculdade de Engenharia General
. Roberto Lisboa, unidade integrante
das Faculdades Reunidas Nuno Lisboa, mantidas pela Sociedade Educacional Professor Nuno Lisboa,
com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário,
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.797 DEZEMBRO DE

DE

15

DE

1975

Autoriza o funcionamento do curso de
Formação de Professores para as
Disciplinas Especializadas da Faculaaae de Formação rJ.p p'·()f!!:'1.<:(I~o'~ áe
Díscíplimae Especializadas de presidente Prudente, com sede no cidade
de Presidente prudente, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei no 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 3.966 de 1975,
conforme consta dos Processes n.ss
11 33fJ de 1975 - CFE e ;),58.312 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. ·19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Formação de
Professores para as Disciplinas Especializadas da Faculdade de Formação
de Professores de Disciplinas Especializadas de Presidente Prudente, mantida pela Associação Prudeutína de
Educaçao e Cultura, com serue na ~:~
dade de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacâo, ~e-:
vogadas as disposições em ccntrarto.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
\549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.798 DEZEMBRQ DE

DE 15
1975

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Ciências da Faculdade de FU080fbd,
Ciências e Letras Santa Marcelina,
de Muriaé, Est'ado de Minas Ge-

rces.

Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.003 de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
10.914 de 1974 - CFE e 250.976 de
1974 do Mmístés-ío da Educação e Cultura,
O

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhectmento ao curso de Ciências, Iíccncíatura de 19 grau, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelína, em Muriaé, Estado de Minas
Geraàs, mantida
pela Associação
Santa Marcelína, COm sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975;
154Q da Independêncta e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.799 DEZEMBRQ DE

DE

15

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências Sociais, do Centro de Estudos Sur enoree de Lomtrino r: 1ft
sede na cidade de Londrina, Estado
do Paraná.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lne confere o artigo 81, item lI!, da cons-
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tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo

em vista o Parecer do Conselho Fe-

deral de Educação n9 4.004 de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
10.945 ele 1974 ~ CFE e 260 50s de
1975 do Ministério da Educação e Cul-

tura,

Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975'
da Independência e 879 dá

\549

República.

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Ciências Soclaís,
do centro de Estudos SUG"'r'ú"''''S fie

Londrina, mantido pelo Instituto Filadélfia de Londrina.

C0ID

sede na ci-

dade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1975~
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

-

DE 16 DF

DEZEMBRO DE 1975

Acrescenta parágrafo único ao artigo
6.9 do Decreto n.o 72.423, de 3 de
julho de 1973.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe coníere o artigo 81, item lU, da Constituição,
DECRETA:

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.800 -

DECRETO N.9 76.801 -

DE 15 DE

DEZEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Universidade Federal do
Acre, com sede na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1960, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 3.491 de 1975,
conforme consta dos Processos Dô9 ..
6.512 de 19"74 - CFE e 2,'52.150 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras, habilitações
em Português-Inglês e em PortuguêsFrancês, da Universidade Federal do
Acre, com sede na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.

Art. 1.0 Fica acrescentado parágrafo único ao artigo 6.° do Decreto 11Úmero 72.423 de 3 de julho de 1973,
com a seguinte redação:
"Art. 6.°
.
Parágrafo Único. Além das comuatências estabelecidas neste artigo,
ao Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus compete. ainda, a
aprovação de projetos de empresas que objetivem usufruir dos
beneficios fiscais previstos nos
artigos 7.° e 9.° do Decreto-Lei
n.? 288. de 28 de fevereiro (te
19'67, bem como estabelecer normas, exigências, Iímitaçoes e condíções para aprovação dos referidos projetos".
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 16 de dezembro de 1973;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
Severo Fagundes Gomes
JOão Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis
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DECRETO N9 76.802 - DE 16 DE
DEZ~BRO DE 1975

643

NUCLEBRAS, nos termos do artigo
19 da Lei nv 6,139, de 16 de dezembro
de 1974.

Autoriza a criação da Nuclebrás Au( xiliar de Mineração S. .4, - . _.
NUCLAM, sociedade por
ações
subsidiária da Empresas Nucleare~
Brasileiras S. A. - 'NUCLEBRAS.
O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o art.go 81, itens III e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5° da Lei no 5 740, de
1 de dezembro de 1971, com a redação
dada pelo artigo 20 da Lei :1,9 6.189,
de 16 de dezembro de 1974,

DECRETA:

Art. 19 Fica a Empresas Nucleares
Brasileiras S. A. - NUCLEBRAS autorizada a constituir, no prazo de 90
(noventa) dias da data de publtcação
deste Decreto e sem prejuízo da execução d'reta dos objetivos que lhe S10
inerentes nos campos da prospecção,
pesquisa, lavra e concentraçào de minérios de urânio, uma substdtarta, sob
a forma de sociedade por ações, que
Se denominará Nuclebrás Auxiliar de
Mineração S. A. - NUCLAM, tendo
por objetivo realizar a prospecção, a
pesqu'sa, o desenvolvimento e a lavra
de depósitos de urânio. bem coma extrair, beneficiar, processar e tornar
adequado para o comércio o urânio
natural e seus subprodutos. excluídos
aqueles materia's nucleares com composição e pureza que permitam EUa
utilização direta na fabricação de
elemento combustível ou no enr.quecimento isotópíco,
§ 19 A subsidiária de que trata este
artigo operará em áreas deflmdas e
delimitadas pela NUCLEBRAS, que
serão escolhidas entre aquelas nas
quais a NUCLEBRAS não esteja realizando atividades de pesqusas, desenvolvimento ou lavra. A subsidiária será vedado o acesso às áreas
cuja totalidade dos minerais nucleares nelas contidos venha a contribuir
para a formação das reservas a que se
refere o artigo 14 da Lei n." ô 1139 de
16 de dezembro de 1974.
§ 2\1 As áreas definidas e delimitadas para a operação da subaídtárta,
serão reduzidas sucessivamente, em
50% (cnqüenta por cento) -íc sua
superfície, a cada dois anos,
§ 3(( A produção da subsidiária será
vendida obrigatoriamente à , .. , ....

Art.. 29 O capital da subsidiária será integralizado:
a) pela NUCLEBRAS, que terá em
caráter permanente, no mínimo 51 %
(cinqüenta e um por cento) das ações
com direito a voto;
b) por empresa especializada Indícada pelo Governo da República Federal da Alemanha, nos termos do
Instrumento dos Governos do Brasil
e da República Federal da Alemanha
relativo à implementação do Acordo
sobre Cooperação no Campo dos Usos
Pacffícos da Energia Nuclear, de 27
de junho de 1975, até o llrmte de
49% (quarenta e nove por cento) nas
ações com direito a voto.
Parágrafo único. As ações com direito a voto serão nominativas e terão o valor de Cr$ 1,00 (um cruzei1'0) cada uma.

Art. 3\1 As transferências de ações
ou subscrições de capital não poderâo, em hipótese alguma, reduzir a
participação da NUCLEBRAS 't menos de 51 % (cinqüenta e um por
cento) do total das ações com direito a voto.
Art. 4° Fica a NUCLEBRAS autorizada nos termos da Lei nc ~ .189,
de 16 de dezembro de 1974, a assegurar à empresa, a que se refere li. letra b) do artigo 29 deste Decreto,
preferência para a aqnisíção de materia 's nucleares no mais alto grau
de pureza, produzidos pela , .... ,.'
NUCLEBRAS, em quantidade equivalente a 20% (vinte por cento) das
reservas que vierem a ser medidas
pela substd'árfa de que trata ') presente Derreto, desde que a participação da referida empresa no capital
da substdtér:a e nos investimentos
necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, seja de 49% (quarenta e
nove por cento) e se efetivamente
forem realizadas transferências de
materla's ou tecnologias, para o Brasil, como previstas no instrumento de
cooperação internacional, promulgado
pelo Decreto nc 76.695, de 1 de dezembro de 1975.
§ 19 Caso a partfc'paçâo da empresa, indicada pelo Governo da República Federal da Alemanha, no capítal da subsidiária ou nos tnvestlmentes necessários ao desenvolvi-
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menta dos. trabalhos seja inferior a
49% (quarenta e nove por cemoi. o

percentual das reservas, para .J qual
é dada a preferência para aquisição,
será diminuído proporcionalmente a
participação efetiva.
§ 29 A NUCLEBRAS efetuará a exportação de que trata este artigo, nos
termos dos artigos 16 e 17 da Lei nú-

mero 6.189, de 16

de

dezembro de

1974.

Art. 59 A subsidiária a que se refere este Decreto terá a duração de
15 (quinze) anos, contados a partir
da data de sua constctulção. Este
prazo será prorrogado para permitir

a conclusão dos projetos

iniciados

dentro destes 15 (quinze) anos,

Art. 69 As áreas inicialmente delimitadas para operação da subsidiária são as que constam do Anexo
único deste Decreto.
§ 19 Novas áreas somente poderão
ser atribuídas, pela NUCLEBRAS. à
subsdíária de que trata este Decreto,
após a conclusão dos trabalhos de
prospecção e pesquisa nestas áreas
iniciais.
§ 29 A conclusão dos trabalhos de
prospecção e pesquisa é estabelecida
pela definição e cubagem de reservas
ou pela comprovação da inexístêncía
de ocorrências de minerais uraníferos, potencialmente aproveitáveis.
Art. 70 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki iiei«

Os anexos mencionados no presen-

te decreto foram publicados no

D. O.

de 17-12-75.
DECRETO N.O 76.803 -- DE 16 DE
DEZEMBRO DE

1975

Autoriza a criação da Nueleorsie Engenharia S. A. NUCLEN, sociedade por ações, subsididrin da
Empresas
Nucleares
Brasileiras
S. A. - NUCLEBRAS

O Presidente da República,
no uso das atrtbo.cões que lhe confere o artigo 81, item III e V, da

COnstituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5.0 da Lei n.s 5.740, de
1.0 de dezembro de 1971, com a rcda.,
ção dada pelo artigo 20 da Lei n.e
6.189, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica a Empresas Nnclea ,
res Brasileiras S. A. - NUCLEBRA3
autorizada a constituir, no prazo de
90 (noventa) dias. da data de oublí ,
cação deste Decreto. uma subsidlá.,
ria, sob a forma de socí adade p'Jr
ações que se denominará. Nuclebrás
Engenharia S. A. - NUCLEN.
Parágrafo único. A NUCLEN terá
sede e foro na cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2.0 A NUCLEN terá por c bje-,
tivo a realização de projetos e serviços de engenharia para usinas nucleares ou COm elas relacionados.
Parágrafo trníco. Para a conste-cução de seu objetivo. a NUCLEN
promoverá a paa'Licípação da indústria e engenhar-a nacionais no programa de centrais núcleo-eâétrtcas .
Art. 3. 0 O capital da NUCLT~N será
inicialmente integralizado:
a) pela NUCLEBRÁS corri 15% (setenta e cinco por cento) das ações
com direito a voto
b) por empresa especiahzaca indicada pelo GoV2l'110 da República Federal da Alemanha n03 termos do
Instrumento dos Governos do Brasil
e da República Federal .ta Alemanha
relativo à implementação do Acordo
sobre Cooperação no Campo dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear. de 27
de Junho de 1975. até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) das
ações com direito a voto.
Parágrafo único. As ações com direito a voto serã-o nominativos e terão o valor de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma.
Art. 4.o As transferêncías de ações
ou subscrições de capital não poderão, em hipótese alguma, reduzir a
participação da NUCLEBn,ÁS a menos de 51% (cinquenta e, um por cento) do total das ações com direito a
voto.
Parágrafo único. Será nu'a, úe pleno direito, qualquer transferência de
ações ou subscrições de capital com
ínfríngência do disposto neste artigo.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcação, te-
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vogadas as disposições
rio.

em

contrá-

Brasília, 16 de dezembro de 1975;
154.0 da Independênc.a e :37,0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki treta

DECRETO NO? ·76.804 - DE 16 DE
DEZEldBRO DE 1975
Autoriza a criação da Nuclebrás En~
riquecimento Isot6pico S.
A. -'NUCLEI, sociedade por ações, subsidiária
da Empresas Nucleares
Brasileiras S.A. ~ NUCLEBRAS.

o Presidente da República,
no USO das atríbu'çôes que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 50? da Lei nc 5.740,
de to de dezembro de 1971, com a
redação dada pelo artigo 20 da Lei
nv 6.189, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. te Fica a Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRAS
autorizada a constituir, no prazo de
90 (noventa) dias, da data de publicação deste Decreto, uma subsidiária, sob a forma de sociedade por
ações, .que se denominará Nuclebrâs
Enriquecimento Isotópíco S. A. NUCLEI.

Parágrafo único. - A NUCLEI terá
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro.
Art. 29 A NUCLEI terá por objetivo
a produção de urânio enriquecido.
Parágrafo único. Para a consecução de seu objetivo, a NUCLEI poderá construir e operar uma usina de
enriquecimento de urânio.
Art. 30 O capital da NUCLEI será
inicialmente integralizado:
a) pela NUCLEBRAS com '75% (setenta e cinco por cento) das ações
com direito a voto;
b)- por consórcio de empresas especializada-s, indicadas pelo Governo
da República Federal da Alemanha,
nos termos do Instrumento doa Governos do Brasil e da República Federal da Alemanha relativo à implementação do Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacificos da
Energia Nuclear, de 27 de junho de

645

1975, até o limite de 25% (vinte e
cinco por. cento) das ações com õ..'reito a voto.
Parágrafo único. As ações com direito a voto serão nominativas e terão o valor de Cr$ 1,00 (um cruzeirol cada uma.
Art. 40? As transferências de. ações
ou subscrições de capital não poderão, em h.pótese alguma, reduzir a
participação da NUCLEBRAS a menos de 51 % (cinqüenta e um por centO) do total das ações com direito
a voto.
Parágrafo único. Será nula, -íe pleno direito, qualquer transferência de
ações ou subscrições de capital com
infringência do disposto neste ar-

tIgo.

Art. 59 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975:
1540? da Independência e B79 da
República.
ERNESTO GEISEL

Sniqeaki Ueki

DECRETO NO? 76.805 -

DE 16 DF.

DEZEMBRO DE 1975

Autoriza a criação da Nuclebrás
Equipamentos Pesados S. A.
..
NUCLEP, sociedade por ações, subsidiária da Empresas
Nucleares
Brasileiras S.A. - NUCLEBRÁS.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da
Constituição, e tendo em vista o artigo 50 da Lei número 5.740, de 1 de
dezembro de 1971, com a redação dada pelo artigo 20 da Lei nv 6.189, de
16 de dezembro de 1974,
DECRETA;

Art. to Fica a Empresas Nucleares
Brasileiras S. A. - NUCLEBRAS
autorizada a constituir no prazo de
90 (noventa) dias, da data de publícação deste Decreto, uma subsidiária, sob a forma de sociedade por
ações, que se denominará Nuclebrás
Equipamentos Pesados S. A. NUCLEP.

Parágrafo único. A NUCLEP terá
sede e foro na Cidade do R'o d-ê Janeiro.

.6~6
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Art. 29 A NUCLEP terá por eJbjetivo projetar, desenvolver, rabrlcar e

comercializar componentes pesados
relativos a usinas nucleares e a outros projetos correlacionados.
Parágrafo único. Para a execução
do objetivo estabelecido neste artigo,
a NUCLEP deverá:
a) projetar, construir e operar uma
fábrica de componentes pesados, bem
como específccar e- instalar seus respectivos equipamentos;
b) absorv-er, de uma forma completa, sistemática e oportuna, toda a
tecnologia relacionada com a fabricação de componentes pesados nucleares.

Art. 39 O capital da NUCLEP será

inicialmente integralizado:
a)

pela NUCLEBRAS com 75% (se-

tenta e cinco por cento) das ações
com direito a voto;
b) por consórcio de empresas indicadas pelo Governo da República Federal da Alemanha, nos termos do
Instrumento dos Governos do Brasl!
e da República Federal da Alemanha
relativo à implementação do Acordo
sobre Cooperação no Campo dos Usos
Pacificas da Energia Nuclear, de 27
DECRETO

N9 76.806 -

de junho de 1975, com 25% (vinte e
cinco por cento) das ações com direito a voto.
§ 19 As ações - com direito a voto
serão nominativas e terão o valor de
Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma.
§ 29 A estrutura acionária poderá
ser alterada de maneira a assegurar,
no mínimo (um terço) do capital com
direito a voto para a NUCLEBRAS;
até 1/3 (um terço) para o consorcio
de empresas indicadas pelo- Governo
da República Federal da Alemanha;
e até 113 (um terço) para empresas
bras'Ie'ras sob o controle acíonárto de
pessoas físicas ou jurídicas brastleíras,
domiciliadas no país.
§ 3Q Será nula, de pleno
direito,
qualquer transferência de ações ou
subscrições de capital que resultem
em tnrríngêncía do 'parágrafo anterior.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarío ,
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 870 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki uei«
DE

16

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério dos Transportes e ao FUndo Nociotuü de Desenvolvimento, o crédito suplementa7 cDe Cr$ 83.878.000,00, para reforço de aotaçôee consignadas no 'i,Jigente Orçamento.

O Presidente da República
usando da atribuição Que lhe confere o artigo 81, item III, da Constdtuíção
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECHETf.:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas e Recursos sob Supervísâo do Míntstertc dos I'ransportes, o crédito suplementar no va.or de Cr$ 83.878.000,00 (oitenta e três milhões,
oítocentos e setenta e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 2700 e 2900, a saber:
Programa âe Trabalho e Natureza
Despesa

crs

da

2700 -

MINISTlCRIO DOS TRANSPORTES

2';03 -

Secretaria-Geral
Entidades Supervisionadas
Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
Auxílios para Obras Públicas
.

2703. "',.6895421. 921 4.3.3.0 -

1,00

Aros
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4.3.4.0 -- r-uxíhcs para Equipamentos -e Instalaçôes . . ........•........................

Protetcs a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
.
2703.16925421,921 -- projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.

crs

1,00

2,,417.000

2703.16925421.921 -

4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
.
4.3. '±. O -".' AUXíliOE para Equipamentos e Instalações

.

. .••••.••••••••••••..•••••••••••..

2900

FUNDO
NACIONAL DE· DESENVOLVIMENTO

.290f>

Recursos sob Supervisão do Ministério
dos Transportes
Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.

2905.16070211.921 -

4.3.4.J 4.3.5.0 -

Auxíhos

coes . .

para

1. 544.000

1.100.000
12.457.000

Equipamentos e .Instala-

.

Auxílios para Material Permanente

.

Atividades a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
4.3.7. 1 -- Entidades Federais
01 - Auxíjíos para Amortização da
Divida
Pública Interna . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
2905.16895441.921 - Proietos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instala-

40.000
167.000

2906.16080332.921 -

ções

2905.16925451 921
4.3.7.::'
03 -

.

•..•••••••••.•••••.•••••••..••.•••

59.553,00

611.000

Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
Entidades Federais
Vinculações de Receitas
TOTAL

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

3.920.000
83.878.000

Deuunamento do Programa de TratJalho
à Conta de Recursos Vinculados

2900 -

FUNDO

NACIONAL DE DESENVOL-

VIMENTO
290,
2905.16070211.921

Recursos sob Bupervísâo do Míhlstérío
dos Transportes
Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A. .
.

Imposto
único sobre Lubrificantes
e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
2905.16080332.921 - Atividades a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A. .
.

207.000

04 -

04 -

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Liquidas e Gasosos
.

207.000

59.553,00

59.553,00
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2905.16895441.921 -

crs

Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S.A. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

04 _. Imposto único sobre

611.000

Lubrificantes e

Combustíveis Líquidos e Gasosos
2905.16925451.921 -

611.000

Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.

04 -

1,00

.

.

Imposto úntco sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
'I'OTAL

.

3.920,00
3.920.000
64.291.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos 2700 e 2900, a saber:

ces 1,00
eroçrama de 'Trabalho e Natureza

da

Despe,sa

2700 -- MINISTIlRIO DOS TRANSPORTES

2703 -

Secretaria-Geral
visionadas

Entidades super-

Projeto -- 2703.16890501:921
~.3.5.0

-

Auxilias para Material Permanente .....

9.000.000

Projeto -- 2703.16893161. 921
4.3.4.0 - Auxilios para Equipamentos e Instalações
~.3.5.0

-'Projeto 4.3.3.0 4.3.4.. O -

.

Auxilios para Material Permanente
.
2703.16895431. 921
Auxílios para Obras Públicas
.
Auxílíos para Equipamentos e Instala-

ções . .

.

!''UNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
2905 - Recursos sob Supervisão do Mínístérto
dos Transportes
Projeto -- 2905.16890251.921
4.3.4. O - Auxüíos para Equipamentos e Instalações .•.........•........................
Projeen
2905.16895421.921
4.3.3. O - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instala-

1.200.000
4.800.000
3.761. 000
826.000

2900 -

200.000

c-.

~es

projeto _.
4.3.3. O Projeto -4.3.3.0 Projeto 4.3.3.
~.3.4.0 -

°-

.

2905.16895431. 921
Auxílios para Obras Públicas
.
2905.16895441. 921
Auxílios para Obras Públicas
.
2905.16925421.921
Auxílios para Obras públicas
.
Auxilias para Equipamentos e Instala-

21.500.000
15.904.000
1. 900.000
1. 910.000
2.597.000

ções

.

20.280.000

TOTAL

.

83.878.000

AT06
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Cr$ 1,00
Detalhamento do Programa de Trabalho
ã Conta de Recursos Vinculados

2900 -

2905 -

FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
Recursos sob gupervtsâo do Ministério
dos Transportes

crs

..

1,00
200.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustiveis Líquidos e Gasosos
.
2905.16895421.921
.

200.000
37.404.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Comt>ustiveis Líquidos e Gasosos
.
2905.16895431.921
.

37.404.000
1.900.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustiveis LIquides e Gasosos
.
2905.16895441.921 . ..
.

1.900.000
1.910.000

l'J4 -- Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
projeto - 2905.16925421.9:n • .
.

1. 910.000
22.877.000

Projeto -

04 Projeto 04 -

Projeto -

04 Projeto -

04 -

2905.16890251. 921 .

.

Imposto único sobre
Lubríflcantes e
Combustiveis LiqUldos e Gasosos
.

22.877.000

TOTAL

64.291.000

.

Art . 3" Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes do presente Decreto, o Anexo UI da Lei Orçamentária

em curso, sofrerá as seguintes alterações:
crs 1,00
5700 -

MINISTI:RIO DOS TRANSPORTES
Suplementando

5701 -

Rede Ferroviária Federal S. A.
Programa de Trabalho

5701.16080332.02·7 -

Reaparelhamento dos serviços Administrativos . .
.
Amortizaçâo e Encargos de Financia-

5701.16895421.111 -

mento •......••........................
Lígacâo Ferroviária Roca Sales - Passo

5701.16070211.708 -

Funde . .

5701.16895441.120 5701.16895451.125 5701.16925421.142 -

.

Melhoramento e Ampliação do Sistema
de Comunicação e Licenciamento
.
Ampliação e Modernização da Frota de
Vagões e Carros
.
Ampliação da Frota de Locomotivas e
Vagões para Apoio ao Plano Siderúrgico
Nacional
.

207.000
59.553.000
4.486.000
611.000
1.544.000
12.457,00
crs 1,00

5701.16925421.146 -- Implantação do Controle Automático de

Tráfegc Ferroviário entre Campo Grande
(SP) -

Jundíaí

.

1.100.000

Aros DO PoDER EXECUTIVO
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5701.16925451.124 -

Projeto Integrado de Transporte de Minério de Ferro para Exportação pelo Terminal de Sepetíba
_.
TOTAL

.

crs 1,00
3.920.000
83.878.000

tsetainamento do Programa de Trabalho

à Conta de Recursos vímcuuuios

5701.16070211.70b -

Reaparelhamento dos Serviços Adminis-

.

207.000

Lubrificantes e
04 .- Imposto único sobre
Combustíveís Líquidos e Gasosos
.

207.000

57'01.16080332.027 -

tratívos .

.

Amortização e Encargos de

mente

Fínancaa-

o • • • • • • • • • • • • • • • o •• ; .

59.553.0uO

04 -

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

MJ.553.000

5701.16895441.120 -

Melhoramento e Ampliação do Sistema

de Comunicação e Licenciamento
04 5701.16925451.124 -

04 -

.

611.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Projeto Integrado de Transporte de Minério de Ferro para Exportação pelo Terminal de Bepetíba •.....................

3.920.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

3.920.000

TOTAL .............••.................

64.291. 000

611. 000

Cancelando.

5700 5701 -

MINrSTERIO DOS TRANSPORTES
Fede Ferroviária Federal S.A.
Programa de Trabalho

Projeto - 5701.16890251.574
Projeto - 5701.16890501. 709
Projeto - 5701. 16893161. 003
Projeto -

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

200.000
9.0uu.000
6.000.0UO
37 .4U4.000
4.587.000
1. 900. oco
10.000
I. 900.000
22.877 .000

TOTAL .............•..................

83.878.000

5701. 16895421.104

Projeto - 5701.16895431.113
Projeto - 5701.16895431.114
Prcjeoo _. 5701.16895441.119
Projeto -

Projeto -

5701.16895441.121
5701.16925421.152

Detalhamento do Programa de Trabalho
à Conta de Recursos' Vinculados

Projeto 04 -

5701.l6890251.574 .•....................

Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos •.•.•••.

200.000

Imposto único sobre

.

200.000
37.404.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquídoa e Gasosos
.
Projeto - 5701.16895431.114 -

37.404.000
I. 900.000

Projeto -

5701.16895421.104 .

.

04 -

ATOS DO PODER
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04 - Imposto único sobre
Lubrificantes 'e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Projeto 04 -

Projeto -

04 -

5701.16"95441.119

.

.

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Oombustíveís Líquídoa e Gasosos
.
5701.16895441.121 .

•

.

Imposto único sobre
Lutmrícantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

1.00

1.900.000
10.000
10.000
1.900.000

.

1. 900.000
22.877.000

Imposto único sobre
Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos

22.877.000

PTojeto -- 5701.16925421.152 -04 -

.

crs

TOTAL.
64.291.000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de ~ 975; 1541,) da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 76.807 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Rede Ferroviária Federal
S.A .• o crédito suplementar de Cr$ 59.797.000,00, para retorço de dotações consignadas no vigen'be Orçamento.

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição
e da autorização contida no artigo 6Q da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em ravor da Rede
Ferroviária Federal S.A., co crédito suplementar no valor de ........•...
Cr$ 59.797.000,00 (cinqüenta e nove mnnôes, setecentos e noventa e sete mil
cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
5700, a saber:
crs 1,00
5700 -

5701 -

ML."'l"ISTltRIO DOS TRANSPORTES
Rede Ferroviária Federal S. A.
Programa de Trabalho

Melhoramentos no Trecho
Ferroviário
Iaçu-Montes Claros
.
5701.16895421.111 - Ligação
Ferrcvíáría Roca Sales-Passo
Fundo
.
5701.16895441.117 - Modernização de Oficinas e Depósitos
Ferroviários
.
5701.16895441.120 -- Melhoramento e Ampliação do Sistema
de Comunicação e Licenciamento
.
5701.16895451.125 - Ampliação e Modernízação da Frota de
Vagões e Carros
.
5701.16925421.132 - Terceira Linha Ferroviaria entre Manoel
Feio e Engenheiro São Paulo
.
5701.16925421 136 - Ligação Ferroviária Belo Horizonte-São
Paulo . .
.
5701.16895421.108 -

3.337.000

4.519.000
400.000
590.000
6.797.000
7.917.000
10.000.000

Aros DO PoDER EXECUTIVO
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ces 1,00

5701.16925421.138 -

Vanante Ferroviária Pedra do Sino-João
Aires
.

4.000.000

5701.16925421.142 -

Ampllação da Frota de Locomotivas e Vagões para Apoio ao Plano Siderúrgico
Nacional . .
;
.

2.611.000

5701.16925421.146 -

Implantação do controle Automático de
Tráfego Ferroviário entre Campo Grande
(SP) - Jundlai .••.....................
Melhoramentos nas Linhas Ferroviárias de
Acesso ao Porto do Rio Grande
.

10.438.000

TOTAL ..............••.••.............

59.797.000

5701.16925421.154 -

9.188.000

neuanomento

do Programa de Trabalho
ti Conta de Recursos Vinculados

crs
5701.16895441.117 -

04 5701.16895441.120 04 -

Modernização
Ferroviários .

de

1.00

Oficinas e Depósitos
400.000

Imposto único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Melhoramento e Ampliação do Sistema
de Comunicação e Licenciamento
.

590.000

Imposto
único sobre Lubrificantes
Combustíveis Liquidos e Gasosos

e
.

590.000

....................•..........

990.000

TOTAL

400.0UO

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao suuanexo 5700. a saber:
5700 -

MINISTI!lRIO DOS TRANSPORTES

5701 -- Rede Ferroviária Federal S.A.
Proqrama de Trabalho

Crê 1,00
Projeto Projeto -

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

-----

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

-

5701 16895421.107
5701.16895441.119
5701.16895451.127
5701.16925421.130
5701.16925421.141
5701.16925421.150
5701. 16925421.152
5701.16925421.159
5701. 16925421. 640
5701.16925423.131
TOTAL

7.856.000
990.000
6.797.000
6.000.000
7.917.00U
4.349.000
923.000
1. 965.000
10.500.00U
12.500.000
.

59.797.000
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c-s

1,00

Detalhamento do Programa de Trabalho
à Conta de Recursos ví-r-aoaoe

Projeto 04 -

5701.16895441.119 . ..
..
Imposto
único sobre Lubrificantes e
Combustíveis Líquídoa e Gasosos
.

990.000

TOTAL

990.00ú

990.00ú

.

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubncecâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975; 1549 da Independêncía e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Rimonsen
Durceú Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NQ

76.808 -

DE

16

DE

DEZEMBRO

DE

1975

Abre ao Ministério dos Transpor'bes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Sumeroísiotuuias, o crédito especial de Cr$ 44.863.500,00, para
o fim que especifica.

o Presidente da Repúblíea
usando da ntrtbutçâo que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
combinado com o artigo 19 da Lei número 6.271, de 26 de novembro de
1975,
DECRETA:
Art. F Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de
Cr$ 44.863.500,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e três
mil e quinhentos cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
2700 - MINISnRlü DOS TRANSPORTES
2703 - Secretaria-Geral
Entidades Supervisionadas
2703.16895431.921 - Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
9.863.500
4.3.3.0 - AUXilias para Obras Públicas ......••..
2703':1'6925421.921 4.2.6.0 -

Projetos a Cargo da Rede Ferroviária
Federal S. A.
Diversas Inversões Financeiras
.

35.000.000

TOTAL .

44.863.500

Art. 29 Os recurso» necessários à execução deste Decreto, decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada
Orçamento ao subanexo 2700, a saber:
2700 - MINISTIlRIO DOS TRANSPORTES
2703 - Secretaria-Geral
Entidades Supervisionadas
projeto - 2703.16895421.923
4.3.3. O _. Auxillos para Obras Públicas

no

vigente

44.863.51)0

ATOS
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Art. 3° Em decorrência do crédito especial aberto e dos cancelamentos
constantes no presente Decreto, o Anexo UI da Lei Orçamentária em curso,
sofrerá as seguintes alterações:
5700 -

MINISTI:RIO DOS TRANSPORTES
Suplementando

5701 -

Rene Ferroviária Federal S.A.

5701.16895431.114

~

Ampliação

de

Capacidade

dos

crs

1.00

Pátios

Terminais e Estações Ferroviárias
5701.16925423.154 - Va-riante Entroncamento-Amoroso Costa
(Convênio com o Estado de Sâo Paulo) ..
TO'!'AL .

9.863.500
35.00U.000
44.863.500

Cancelando

5703 Projeto -

Departamento
Ferro

Nacional de Estradas

de

5703.16895421.631 .

44.863.500

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 16 de dezembro de 1975;

1549 da

Independêncía e 879

da

República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen
Dyrceu Araúío Nogueira
João Paulo dos Rei& Velloso

DECRETO NQ 76.809 -

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Fundo de Desenvolvimento de Areas
Estratetncae, o crédito especial de Cr$ 675.000.000,00 para o fim que
especifica.

o Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição.
e da. autorização contida no artigo 1° da Lei número 6.272, de ae ce novembro de 1975.
DECRETA:

Art. 1Q
Fica aberto a Encargos Gerais da União - Fundo de Desenvoivímentc de Áreas Estratégicas, o crédito especial no valor de
.
CrS 675.000.000,00 (seiscentos e setenta e cinco milhões de cruzeiros), para

atender despesas a seguir discriminadas:

crs 1.00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2803 -,- Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas
2803.16895451.122 - Melhoramentos nos Transportes Ferroviários Suburbanos do Grande Rio
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programa Especial
.

675.000.000

Art. 2Q OS recursos necessários à, execução deste Decreta decorrerão
do superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exerctcío FInanceiro de 1974, na forma do inciso I do § 1Q do artigo 43 da Lei número
4.::l.<W, de 17 de março de 1964.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Dnrceú Arav,1'o Ncaueiro.
João Paulo dOI> Reis velZoso

DECRETO N." 76.810 - DE 16
DEZEM:BRO DE 1975

DE

Encampa bens e instalações vinculados aos senxçoe púbUco3 de energia elétrica nos Mumicroíoe de Matipó e Santa Margarida e nas localidades de Realeza e Santo Amaro. no Estado de Minas Get atn,

ao regime instituído pelo Decreto-lei
n.s 1.3~3, de 26 de dezembro de 19'/4.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação. revogadas as dcsposições em contrário.
Bras'Iia, 16 de dezembro da 1975;
154.° da Independência _e 87.° da
República.

O Presidente da República,
usando da atrfbuiçâo que lhe confere
o artigo 81, item IH, ela Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 167 do Decreto TI.O 24.643, de
10 de julho de 1934 e o que consta
do Processo n.s MME 703.023-75
DECRETA:

Art. 1.0 FI:cam encampados os bens
e instalações vinculadas aos serviços
públicos de energsa elétrica existentes
nos Municípios de Matipó e Santa
Margarida e nas localidades de Realeza e Santo Amaro pertencentes ao
Muncípio de Manhuaçu. no Estado
de Minas Gerais, explorados
pela
Companhia Força e Luz São João do
Matipó S. A. em virtude, respectivamcnte. do Manifesto de usina hidrelétrcca apresentado
no processo
S. A. 267-35 e do Decreto n." :~9.063,
de 18 de abril de 1956. revalidado pelo
Decreto n." 46.163. de 5 de junho de
1959.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. .....
ELETROBRAS a promover os atos
necessários à efetivação da encampáçâo referida no artigo an terior .
Art. 3.° As despesas decorrentes da
encampação a que se refere o artigo
1.0 correrão por conta dos recursos
previstos na Lei n.s 5.655, de 20 de
maio de 1971, alterado pelo Decretolei n." 1.383, de 26 de dezembro ôe
1974.
Art. 4.° Os bens e instalações atingidos pela encampação estão sujeitos

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO

NQ 76.811 DE 16 DF.
DEZEMBRO DE 1975

Inclui na classificação de órgãos ae
deliberação coletiva aorcnxiaa p"Jl0
Decreto n9 70.154, de 17 de fevereiro de 1972, a Ccmissão de Coordenação e Inuplementacão de Técnicc,s
Financeiras (COCITEF).

o

Presidente da República,

usando da atríbuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constítuíçâo,
e tendo em vista o disposto na Lei
no 5.708, de 4 de outubro de 1971, e
o que consta do Processo DASP no
479, de 1975,
DECRETA:

Art. 1° Fica incluída na classtf'caçâo dos órgãos de deliberação coletiva da área do Ministério da Fazenda, aprovada pelo Decreto ns
70.154, de 17 de fevereiro de 19,2, como órgão de 39 grau <letra c do artigo 19 de Decreto nc 69.382. de 19
de outubro de 1971). a Comissão de
Coordenação e
Implementação de
Técnicas Pinanceí-as (COCIT1i.:},l) orevista na Estrutura Básica do referido
Ministério.
Parágrafo único - O número de
reuniões mensais remuneradas é o fixado no Regimento Interno e não
poderá ultrapassar o limite previsto no
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artigo 29, § 39, do Decreto 119 69.382,
de 19 de outubro de 1971.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r€:vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen

DECRETO Ng 76.812 - DE 16
DEZEMBRQ DE 1975

DE

Transfere a sede da 4~ Companhia de
Policia do Exército, cria a 3~ Companhia de Guardas e dá outras providências.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de conformidade com o
disposto no artigo 46, do Decreto-lei
WJ 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica transferida a sede da
4~ Companhia de Polícia de Exército
(41.\ Cia PE) da cidade de Juiz de
Fora - MG para a cidade de Belo
Horizonte - MG e subordinada a 4~
Divisão do Exército.
Art. 29 Fica criada a 3<). Companhia de Guardas (3~ Cia Gdj , com
sede em Juiz de Fora - MG, subordinada à 4!!- Região Militar.
Art. 3.° O Ministro do Exercito baixará os atos necessários à execução
deste Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo ,
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
154g da Independência e 87? da
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO NQ 76.813 - aa 16
DEZEMBRQ DE 1975

DE

Extingue a Diretoria de Assuntos Especiais, Educação Física e Desportos,
e dá outras providências.

O· Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, alíneas UI e V da

Constituição e de confonnidade com o
disposto no artigo 46 do Decreto -Ieí
n." 200, de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 19 Fica extinta a Diretoria
de Assuntes Especiais, Educação Fisíca e Desportos, criada pelo Decreto
nc 71.823, de 7 de fevereiro ele 1973.
Art. 29 A Escola de Educação Física do Exército e a Escola de Equitação do Exército, passam ti suborôtnação da Diretoria de Especialização
e Extensão.
Art. 3° O Ministro do Exército baixará os atos complementares neces ...
sários à execução deste Decreto. e fixará a nova subordinação dos demais
órgãos atualmente integrantes da Diretoria extinta.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nv n. b88, de 10 deagosto de 1973 e demais -íisposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 19'15'
1549 da Independência e 879 dá
República.
ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota

DECRETO N.? 76.814 - DE 16
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o' registro, em nome ,ia
União Federal, do imóvel que men~
ciona, situado no EStado do Rio de
Janeíro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, na Constuulção
e tendo em vista o disposto no artigo
2.9, item I da Lei n.c 5.972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e benfeitodas, ocupado pelo Quartel do Comando da 5.a Brigada da Cavalaria
Blindada, s.tuado à Avenida Pedro
n, n.° 383, em São Cristóvão na Cídade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, ocupado pelo Ministério
do Exército nos últimos vinte anos,
sem interrupção nem oposição, que
assim se descreve e confronta, faz
frente para a Avenida Pedro tr, com
144,05m; pelo lado direito. com três
segmentos sucessivos, sendo que, o
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primeiro em curva côncava com ....
52,40m, confronta com a Praça Pedro
II; o segundo com 43,50m, confronta

com a rua São Cristóvão; e o terceiro
em curva convexa com 19,50m, na esquina que liga a rua São Crist6vã.o
Avenida Almirante Baltazar; pelo
lado es querdo com dois segmentos,
sendo que, o primeiro, com 3{GOm, faz
frente para o Portão Monumental da
Quinta da Boa Vista; o segundo com
77,35m, COnIj anta com ajarnlnado da
Quinta da Boa Vista; pelos fundos,
limita com o Rio voaria, atualmente
canalizado, em cinco segmentos sucessivos, a partir da Quinta da Boa Vista. sendo o primeiro com 42,50m, o se~
gundo com 4,20m, o terceiro com .. I.
70,80m. o quarto com 36,70m, e o quinto com 57,50m, fechando um perímetro de forma Irregular, com superfície de 14.465,99m2, de acordo com a
planta e os documentos que acompanham a Exposição de Motivos n.c 201,
de 3 de novembro de 1975, do Ministério do Exército.
Art. 2.° O imóvel referido no artigo 1.0 pertence à circunscrição judiciária do 3.° Ofício do Registro Geral
de Imóveis na Cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
à

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N.o 76.815 - DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o registra, em nome da
União Federal,
do
imóneis que
menciona, situados no Estado do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
25\ item I da Lei n.v 5.972, de 11 de
dezembro de 1973.
DECRETA:
Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal dos imóveis constituídos por terreno e benfeitorias, ocupados pela Fábrica do
Anda-aí, situados na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
ocupados nos últimos vinte anos pelo
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Ministério do Exército sem interrupção nem opostçào, a seguir discrimínados:
a) imóvel situado à rua Juiz de Fora, n.c 15, para onde entesta com _..
80,05m; pelo lado esquerdo confina
com a rua Caçapava com 190,60m; pelo lado direito confina com a rua Botucatu com 190,60m; e, pelos fundos,
confina com a rua Rosa e Silva com
aO,05m, recnando um quacrtlateru regular com área de 15.689,SOm2;
b) ímóvej situado à rua Botucatu,
sem numero, para onde entesta com
191,OOm; pelo lado esquerdo confina
com a rua Rosa e Silva, com 48,50m;
pelo dado direito, medindo-se 47,lOm
confronta, sucessivamente. a partir
da rua Botucatu com terrenos da
Construtora zem S. A., de Gerson
Magalhes de Souza, de Alcides dos
Santos Afonso, de Aimé Sanches Mussliner, e de Raquel Ferreira de Araujo Carneiro; pelos fundos, em três
segmentos sucessivos, a partir da rua
Rosa e Silva, sendo o primeiro com
135,65m, o segundo com 8,OOm e o terceiro com 52,55m confronta, a partir
da rua Rosa e Silva, com terrenos de
Jorge Ferreira, de Adolfo Borges, de
José Tavares Martins. do Lanifício
Ideal S. A., e de Espólio dos quais
são herdeiros Arcilio da Rocha Pinto,
Vitória da Rocha Gomes, Adhemar
Valente da Rocha Pinto. Nilséia da
Rocha Pires, José Valente da Rocha
Pinto e Miriari Valente da Rocha
Pinto, fechandc um polígono irregular com área de 9.427,77m2.
Os imóveis em questão estão caracterizados de acordo com a planta e os
documentos Que acompanham a "S~
posição de Motivos n," 2.02.. d~ 3 de
novembro de 1975, do Ministério do
'Exército.

Art. 2.° Os imóveis referidos no artigo 1.0 pertencem à circunscrição ludiciáría do 10.0 Oficio do Registro
Geral de Imóveis da Cidade do Rio
de Janeiro, RJ.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bl'asilia, 16 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
FRNESTO GEISEL
Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
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DECRETO N." 76.816 - DE 16
DEZEMBRO DE 1975

Autoriza

o

IJE

reçnetro, em nome da

União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confe-

re o artigo 81, item H'l, da constttu.ção. e tendo em vista o disposto
no artigo 2.°. item I da Lei n," 5.972,
de 11 de dezembro de 1973.

imó-

vel constituído por terreno e benfeltortas situado à Avenida João ressoa. s/n, na Cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul ocupa-

do nos últimos vinte anos pelo Ministério do Exército sem interrupção
nem oposição. que assim Sê descreve
e confronta: enteste para a Avenida
João Pessoa, com l03.401t'l; pelo Iado
direito. confronta com a Aventda Desembargador André da Rocha, COI111
31.42m; pelo lado esquerdo 'confronta
COm a Rua Duque de Caxias, com
43 DOm; e pe'os fundos. em três segmentos sucessivos dos quais o primetro com 21.7Dm,
confronta com
terrenos de Maria da Silva Torres ou
sucessores; o segundo
com 7,8Om.
confronta com terrenos de Maria da
Silva Torres e de Valter Brada ou
sucessores dos mesmos; e o terceiro,
com 7920m. confronta com terrenos
de Luiz Fernando Marino e da viúva Ema Pagetti ou sucessores dos
mesmos, fechando um perímetro de
forma irregular que encerra sup-rrtcce de 4.064,29m2, de acordo com a
planta e os documentos que acompanham a Bxposiçâo de Motivos n.s 213.
de 11 de novembro de 1915. no Minístéríc do Exérci to.
Art. 2.° o imóvel referido no artdgo 1.0 pertence à circunscrição 111diciária do 2.° Ofício do Reglst.rc Geral de Imóveis da Cidade de Porto
Alegre, RS.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punltcação, revogadas as disposições em con trárlo .
Bras'Iía, 16 de dezembro da 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mdrio Henrique Símonsen

DE

Autoriza o registro, em nOme da.
União Federal, do imóvel que menciona. situado no Estado de Per-

nambuco.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no.
artigo 2.°, item 1 ua Leí n.' 5.972, de
11 de dezembro de 1973,
DECRETA:

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o regtstrc
em nome da União Federal do

DECRETO N.o 76.817 - DE 16
DEZEMBRO DE 1975

Art. 1.0 Fica autorizado o registro em

nome da União Federal, do imóvel
constituído p01' ten eno.e benteitorias.
denominado Forte das Cinco Pontas,
ocupado pelo 7.Q Esquadrão de Ca valada lVJ.eCa1l1ZaUO, Shua..;.o a Pcaça das
Cinco Pontas, sem número, no Bairro
de São José na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, ocupado pela
Ministério do Exército nos últimos
Vinte anos, sem interrupção nem oposição, que assim se descreve e ,confronta: o ponto 1 foi SItUadO no Viaduto das l,;lHCO .t'on.alj,no encontro
com o lado N da Avenida Sul. Partindo do ponto 1, na direção geral
NE, ao longo do Viaduto das Cinco
Pontas, medindo-se 75,DOm, encontrase o ponto 2; partindo do ponto 2;
em curva que iaa a esquina do Próprio Nacional entre o Viaduto das.
Cinco Pontas e a Praça das Cinco
Pontas, medindo-se 4O,20m, encontraSe o ponto 3~ partindo do ponto 3~
entestando na Praça das Cinco Pontas com 99,OOm. encontra-se o ponto4; do ponto 4, na direção geral SW,
med.ndo-se 10,90m, encontra-se o
ponto 5; do ponto 5, na direção geral
NW medindo-se 12,75m, encontra o
ponto 6; os al.nnamentos compreendidos entre os pontos 4 e 6 fazem Irente para passeio público; do ponto 6,
na direção geral SW, medindo-se , ..
37,50m. encontra-se o ponto 7; doponto 7 medindo-se 58,50m, encontrase aponto 8; do ponto 8. medindose 1l,OOm. encontra-se o ponto '); JS'
alinhamentos compreendidos entre ospontos 6 e 9. confrontam com terrenos do Instituto do Açúcar e do AIcool ; do ponto 9, ao longo do lado NE
da rua Vidal de Negreiros, medindose 66.50m, encontra-se o ponto 10 .;1tuado na esquina do Próprio Nacional. formada por esta última rua c a
Avenida Sul: partdndo do ponto 10.
ao longo do lado N da Avenida 'Sul,
medindo-se 76,00m, encontra-se o pon-
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to 1, inicio desta descrição e âemarcação, fechando um perímetro de terma irregular, com superfície de .....
11 .2.9ü,47m2, de acordo com a nlanta
e os documentes que acompanham a
Exposição de Motivos n.c 215 de 11
de novembro de 1975, do Ministério
do Exercito.
Art. 2.° O imóvel referido no artrgo 1.0 pertence à circunscrição judíciária do 1.0 Oficio do Registro Geral
de Imóveis da Cidade de Recife PE.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simoneen

DECRETO N.o 76.818 - DF 16
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da
, União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República,
usando da atríbuíçâo que lhe confere
o artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
2.9. item I da Lei n.v 5.972, de 11 de
dezembro de 1973;
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e benfeítortas, ocupado pela Fabrica da Estrela,
sttuaeo em Vüa Inhornirlm,
sem número, na Cidade de Magé, no
Estado do Rio de Janeiro, ocupado
nos últimos vinte anos, sem interrupção nem oposição. pelo Ministério do
Exército, e constituído por duas »arcelas a seguir discriminadas:
a) na área conhecida como
·"Fazenda Cordoária", o ponto 1 foi situado no lado W do leito da Estrada de
Ferro, onde este atravessa a -íivísa Jo
Próprio Nacional com a "Fazenda São
Sebastião". Partindo do ponto 1, com
rumo magnético 62.900' NW, medíndo-se 4. 620,OOm, confrontando com a
"Fazenda São Sel.asttão" -nccntrase o ponto 2; partindo do ponto 2,
com rumo magnético 70.030'NE, .nedindo-se 3.072.00m, confrontando com
terrenos da "Companhia Imobiliária
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de Petrópolis", encontra-se o ponto 3:
partindo do ponto 3, com rumo -nagnétíco l&OOU' J::).1!j, uiecundo-se ~10.00m,
encontra-se o ponto 4; partindo do
ponto 4, com rumo magnético
.
70.000'NE, medindo-se 1.902,OOm, encontra-se o ponto 5, situado no lado
W do leito da Estrada de Ferro sobre
a divisa que sepa.a o c'coprio rvacíonal
ca "Fazenda do Cortiço"
llV11l5é! ;
os alinhamentos compreendidos entre os pontos 3 e 5, confrontam com
a "Fazenda do Cortiça" (Magéj ; partindo do ponto 5, ao longo do leito da
Estrada de Ferro, na direção geral S,
medindo-se 4.017 ,00m, encontra-se o
ponto 1 início desta descrição e demal cação, fechando um polígono 11'regular, que encerra superfície de ...
7.208. 370,05m2. O leito da Estrada de
Ferro, compreendido entre os ncntos
5 e 1, confronta com o Próprio N-1.cíonal conhecido como "Fazenda VaIasco'", objeto da Transcrição número 21.725-69;
z» na área conhecida como "Fazenda Mandioca", o ponto 1 foi situado
na margem esquerda do Rio Píabetá,
a uma distância de 200,OOm do encontro das divisas do Próprio' tcactoneic-,
"Fazenda Valasco". da "Fazenda São
Sebastião" e de terrenos da "Companhia América Fabrn". Paet.mdo do
ponto 1, com rumo magnético
.
69915'NE, medinco-se 2.410,OOm. encontra-se o ponto 2; partindo do ponto 2, com rumo magnético 60950' NJ!:.
medindo-se 685,OOm, encontra-se o
ponto 3; partindo
do
ponto 3.
com rumo magnético 149 25' NE,
medindo-se SOO,OOm, encontra-se o
ponto 4; partindo do ponto 4, com rumo magnético 35.03S'NW, medindo-se
630,OOm, encontra-se o ponto 5; oar-.
ündo do ponto 5, com rumo -nagné-.
tico 85.035'NW, medindo-se
.
2.287,OOm, encontra-se o ponto a, ')i~·
tuado na margem esquerda do Rio
Piabetá; os alinhamentos compreendidos entre os pontos 1 e 6 eonr-ontam com terrenos da
"Companhia
América Fabril"; partindo to ponto
6, pelo Rio Píabetá abaixo. na distância de 2. 970.00m. encontra-se o
ponto 1. início desta descrição e demarcação fechando um perímetro de
forma irregular que encerra saremele de 6.410.000,OOm2. O trecho do Riu>
Piabetá. compreendido entre os oon-.
tos 6 e 1. confronta com O próprio.
Nacional conhecido como "Fazendas
Valasco". obteto da 'I'ranscnoâc número 21.725-69.
O ímóvel em questão está caracterizado de acordo com a planta e os
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-dccumentos que acompanham a Exposição de Motivos n.c 216, de 11 de
'novembro de 1975, do Ministério do
.Exército .
Art. 2.° O imóvel referido no artd150 1.0 pertence à circunscrtçao judiciária do 2.° Ofício do Registro Geral
de Imóveis da Cidade de Magé, RJ.
Art. 3.° Este Decreto entrará am
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota
Má1'io Henrique Simonsen

DECRETO N.O 76.819, DE 16
DEZEMBRO DE 1975

DE

Autoriza o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que men~
cuma, situado no Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto rIO artigo
2°, item I da Lei n.v 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e benfeitorias, ocupado pelo Quartel do 16.º
Grupo de Artilharia de Campanha,
situado à Avenida Teodomtri Porto
da Fonseca, sem número, na Cidade
de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, ocupado pelo Ministério 10
Exército nos últimos vinte anos, sem
interrupção nem opostçao. oue assim.
se descreve e confronta: o ponto 1 foi
situado na esquina do Próprio Nacional com as Avenidas' Unisinos e Teodomíro Porto da Fonseca. Partindo
do ponto I, com rumo magnético ....
33° 00' O" SW, medindo-se 4700m.
encontra-se o ponto 2; partindo' do
ponto 2, com rumo magnético 79º 46'
45' SW, medindo-se 515,29m, encontra-se o ponto 3; partindo do ponto
3, com rumo magnét.cc 26º g' 53"
SW, medindo-se 2{i8,88m, encontra-se
o ponto 4; partindo do ponto 4: com
rumo magnético 25º3113" SW, medindo-se 74,93m, encontra-se o ponto 5;
partindo do ponto 5 com rumo magnético 82° 12' 00" SE, medindo-se

589,15m, encontra-se o ponto 6, situado do lado W na Avenida 'I'eono.,
miro Porto da Fonseca; os alínhamen.,
tos compreendidos entre os pontos 1
a.6. confrontam com terrenos da "eociedade Antonio Vieira"; partindo do
ponto ,6, com rumo magnético
.
35° 46 02" NE, medindo-se 30,03m;
encontra-se o ponto 7; partmdo do
ponto 7, com rumo magnético
.
21.° 30'34'" NE, medindo-se 47,46m.
encontra-se o ponto 1. A, situado na
Avenida Teodomiro Porto da Fonseca no limite de outro Próprio Nacional, objeto da Transcrição número
22.000, de 27 de janeiro de 1950; cs
alinhamentos compreendidos entre ~s
pontos 6 a l-A, confrontam com a
Avenida Teodomiro porto da Fonseca, no seu lado W; partindo do conte
l-A. com rumo magnético
.
sa- 29' 2{i" NW. medtn-íc-se 20000m.
'encontra-se o ponto 2-A; partindo do
ponto 2.A. com rumo magnético .....
21.° 30'34" NE' medindo-se 18000m,
'encontra-se o ponto 3.A; partindo do
ponto 3.A. com rumo masnétlco ....
68.° 29'26" SE. medindo-se 200.00m.
encontra-se o ponto 4.A. situado no
lado W da Avenida Teodomiro Porto
da Fonseca: os alinhamentos corno-eendidos entre os pontos 1 . A a 1:. A
confrontam com o Próprio Nacional,
objeto da Transe..i{'~(") n " ')o::! 1)1)0 de
27 de janeiro de 1950; partindo do
ponto 4.A. com rumo magnético ....
'l4.º 04'03'" NE, medindo-se 139.57m,
'encontra-Se o ponto 8: nartlndo r10
ponto 8. com rumo magnético
.
02° 47' 50" NW. me-ündo-so 4íU3rn.
encontra-se o ponto 9; partindo rio
ponto 9, com rumo magnético ... .
19.9 36' 30" NW, medindo-se 42.24m,
'encontra-se o ponto 10: nartdndo do
ponto 10. com rumo magnético
...
23º 03'31" NW, medindo-se 16.70m,
encontra-se o ponto 11; partindo 10
ponto 11, COm rumo magnético
.
21º 41' 26" NW, medindo-se 14.53m,
'encontra-se o ponto 1, início desta
descrição e dema-cação fechando
um perímetro de forma irregular, com
superfície de 203.028.28m2; os alinhamentos compreendidos entre JS
pontos 4-A a L Se desenvolvem oo lado
W da Avenida Teodomiro Porto da
Fonseca. de acordo com a planta e os
documentos que acompanham a Exposição de Motivos n.v 198, de 3 de
nov:embro de 1975, do Ministério do
Exército.
Art. 2.° O imóvel referído no artigo
1.0 pertence à circunscrição judiciária do Registro Geral de Imóveis da
Comarca de São Leopoldo, RS.
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Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contràrto .
Brasília. 16 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

DE

Autoriza o registro, em nome ia
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio de
Janeiro.

o
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ciáría do 3.° Ofício do Registro Geral
de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

DECRETO N.o 76.820 - DE 16
DEZEMBRO DE 1975

l

Presidente da República,

usando" da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 2.Çl. item I da Lei n.? 5.972, de
11 de dezembro de 1973.
DECRETA:

Art. 15' Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e benfeitodas, ocupado pelo Estabelecimento
Central de Transportes, situado à rua
Monsenhor Manoel Gomes, n. o 78 a
92, na Cidade ao rcío de J aneiro, Esta .
do do Rio de Janeiro ocupado pelo
Ministério do Exército nos últimos
Vinte anos, sem interrupção nem oposição. que assim se descreve e confronta: faz frente para a rua Monsenhor Manoel Gomes. r om 61,95m; pelo
Iadc direito. com 196,83m, confronta
com o imóvel de n.v 94, da mesma
rua de propriedade de Francesco
Mantuano. depósitos da Firma Mantuano Comércio e Indústria de Pesca
S. A.; pelo lado esquerdo, com .....
193,24m, confronta com o tmóvel de
n.c 72, também da mesma rua, de
propriedade de Antonio Augusto Marques Antunes; pelos fundos com ....
62,20m. confronta com faixa de iinhas férreas, fechando um quadrilátero de forma irregular, contenda superfície de 12.019.33m2, de acordo com
a planta e os documentos que acompanham a Exposição de Motivos númerc 199. de 3 de novembro de 1975,
do Ministério do Exército.
Art. 2.0 O imóvel referido no artigo 1.0 pertence à circunscrição [udí-

ERNESTO GEISEL

Sylvio rroto
Mário Henrique simonse«

DECRETO NÇl 76.821 - DE 16
DEZEMBRo DE 1975

DE

Autoriza
o registro, em nome da
União Federal, do imóvel que menciona, situado no Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da Constítuíção,
e tendo em vista o disposto no artigo
29, item I, da Lei no 5.972, de 11 de
dezembro de 1973,
DECRETA:

Art. 1Q Fica autorizado o registro
em nome da União Federal, do imóvel constituído por terreno e benfeitorias, ocupado pelo 3Çl Regimento de
Carros de Combate e pelo Estabelecimento General Gustavo Cordeiro de
Farias, situado à Rua Bernardo de
Vasconcelos, s/n, Realengo, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rlo de
Janeiro, ocupado nos últimos vinte
anos, sem interrupção nem oposição
pelo Ministério do Exército, que assim se descreve e confronta: entesta
na Rua Bernardo de Vasconcelos com
34B,OOm, pelo lado esquerdo confronta.
com a praça Campo de Marte, com
96.40m; pelo lado direito confronta.
com a Rua do Imperador; pelos fundos confronta com leito da Estrada
de Ferro Central do Brasil, formando
um quadrilátero regular, com super-
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Art. 39

fície de 33. 547,20m2, de acordo raro a
planta e os documentos OUP. acomua
nham a' Exposição de Motivos d Q 200,
de 3 de novembro de 1975, do Ministério do Exérci to.

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

Art. 29 O imóvel referido no artigo
1°, pertence à circunscrição judiciária
do 49 Ofício do Registro Geral de

Imóveis na Cidade do Rio
neiro, RJ.

de

ERNESTO

GEISEL

Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen

Ja-

DECRETO N° 7'6.822 -

Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicacâo, re-

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a criação de junções integrantes c.'kLs Categorias Direçao Intermediária e Assistência Intermediária, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, do QuadT.o Permanente do Departamento de Imprensa: Nactonal
do Ministério da Justiça, e dá outras providências.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da COnstituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970; no artigo 1° da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973, e o que
consta do Processo DASP número 11.472, de 1975,
DECRETA:

Art. 1° São criadas, na forma do Anexo r, as funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, Código: DAI-l1l, e Assistência Intermediária, Código: DAI-112, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, Código: DAI-llO.
do Quadro Permanente do Departamento de Imprensa Nacional do Ministério da.
Justiça, inclusive mediante a transformação das funções gratificadas constantes
do mesmo Anexo.
Art. 2° As atribuições dos ocupantes das funções de Assistente, de que trata
este Decreto, são as descritas no Anexo lI.
Art. 3° Ficam suprimidas as funções gratificadas relacionadas no Anexo lU
deste Decreto.
Art. 4° A transformação prevista no artigo 1° deste Decreto somente se
efetivará com a publicação dos atos de provimento das funções constantes da.
"Situação Nova" do Anexo r.
Art. 5° O Departamento de Imprensa Nacional deverá adotar providências
no sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante
do Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares.
Art. 6° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Departamento de Imprensa Nacional.
Art .. 7° ~~te Decreto en~rará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diSPOSIÇOes em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da Repúbüca ,
ERNESTO GEISEL

Armando Fal.cão
João Paulo dos Reis

velloso-

Q:. anexos mencionados no presente decreto foram publtcados no D.O. de
18-12-75 (Suplemento).
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DECRETO N° 76.823 -

DE

16

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transformação de cargos em comissão e Junções gratiJicaf1as_ em
funções mteçrantes ria. categoria Direção Intermediária do Grupo Direção ,e
Assistência Lntermeâuiriae, código: DAI-110, do Quadro Permanente da Universidade Federal de Alagoas e dd outras providências.

O Presidente da Repúblíca,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 70 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, no artigo -10 da Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973, e o que
consta do Processo DAS? número 10.486, de 1975,
DECRETA:

Art. 10 São criadas, na forma do Anexo I deste Decreto, as funções integrantes da Categoria Díreçãc Intermediária, código DAI-111, do Grupo Direção e

Assistência Intermediárias, código DAI-110, do Quadro Permanente da Universidade Federal de Alagoas, Inclusive mediante transformação de cargos em comissão
e de funções gratificadas constantes do mesmo Anexo.
Art. 20 As funções gratificadas e os cargos em comissão relacionados no
Anexo 11 ficam suprimidos para. o fim de compensar a. despesa decorrente da
execução deste Decreto.
Art. 30 As transformações de que trata o artigo 10 deste Decreto- somente
se efetivarão com a publicação dos atos de provimento das funções correspondentes, constantes da "Situação Nova" do Anexo I.
Art. 40 A Universidade Federal de Alagoas deverá adotar providências no
sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Bltuaçâc Nova" constante
do Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 50 As despesas decorrentes <la aplicação deste Decreto serão atendldas
pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Alagoas.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de dezembro de 1975; 1540 da. Independência e 870 da Repúblíca,
ERNES'I:O GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram 'Publicados no D. O. de
18-12-75 (Suplemento).

DECRETO

N.O

76.824 - DE 17
1975

DE

DEZEMBRO DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriaçâo pela Empresas
..
Nucieores Brasileiras S. A. NUCLEBRAS, áreas de terra situada$ em Santa Cruz, Município do
Rio de Janeiro. Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República,
no 1l~0 da atribuição que lhe confere
o artcgo 81, item III, da Constituição,
tende em vista o disposto no Decretolei n o 3.365. de 21 de junho de 1941,
lê: considerando a Exposição de Mo-

t.IVüS conjunta dos Ministros de Esta..
de. das Minas e Energia, e da Industrta lo; do Comércio.

DECRETA:

Art; 1.0 São declaradas de utilidade

pública, para fins de desapropriação
pela Empresas Nucleares Brasileiras
S. l~. - NUCLEBRAS, as áreas de
ser-a e respectivas benfeitorias. de
propriedade de terceiros, situadas em
Santa Cruz, Mumcípto do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
os limites e características adiante
descritos :
I - Area de terra com 9.075.000m2
(nove munões e setenta e cinco mil
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metros quadrados), aproximadamente,
de »-on-te tade da Fundação Abrtgc
Cristo Redentor. situada no denomrna-lo "Campo de Roma" em Santa
Cruz,· Município do Rio de .Ianerro
Estar!.< do Rio de Janeiro, comp;een~
dtda entre o canal de São Franctsco
P. o canal do Guandu. limitada ao Sul

pelo mar entre as embocaduras dos
canats. e ao Norte pelo lado
Sul 1(.-\ ralxa pertencente a Rede Perl'~t<,"~loS

rov'árra Federal (ramal de Mangaratrna , desde a ponte rodo-Ierrovtári t :;',b"e o canal de Sâo Pranctsco.
ate ''1, ponte ferroviária sobre o canal

-re Guanctu ;
Il

Area de terra com 3.500 OOOm2

rt-ês milhões e auinhentos mil metros
qúad-adosj.

aproximadamente.

per-

teocente a diversos proprletârtos. situada em Santa- Cruz. Município do
RIo de Janeiro, Estado do Rio de
.Janetro. compreendlda entre o canal
de Sãc Pranctsco e a Estrada da Reta de- Rio Grande parte da área conhecics como "Campo c'le São 1\",;"",.<>1"
entre a antíga Estrada do Aterrado
de Itaguaí (atual Estrada
João
". xxnn e a faixa de domínio tia Es·trada Federal BR-101 íHio-Santos)
definida pelos seguintes limites; ~
Norte pelo lado Sul da faixa de domínio da BR-I01. da conte sobre o
canal de São Francisco a') viaduto
sobre a Estrada Reta 10 Rio Grande; a Leste pelo lado Oeste da faixa
de domínio da Estrada da I-teta do
R'o Grande desde o viaduto da BRIO! até a Estrada do Aterrado de Ita-.
p1 1a í (atual Estrada João XXIU); (ta
Sul pelo lado Norte da faixa de domínio da Estrada do Aterrado de Jtaguaí (atual Estrada João XXIII),
desde o cruzamento desta com a Estrada da Reta do Rio Grande .até o
canal de São Francisco (ponte rodoferroviária sobre esse canal): a oeste
pelo canal de São Francisco desde a
ponte rodo-ferrovíár-ia até a ponte da
BR-! 01 sobre esse canal.
Av t . 2. 0 Destinam-se as áreas dlscrtmmadas no artigo anterior à implantação de uma fábr-ca de componentes pesados de reatores f> out-as
unidades industriais relacionadas com
I)
-tclo de combustível nuclear. bem
coma às necessárias instalações arr'''·'~ns pátios E' esc-ttórtos vias de
acesse e comunicação interna construção de vilas operarias, resi-dências,
f'SC,,'W e outras edificações para atlv'dades sociais e assistenciais e quaisquer outros serviços e atividades cor-

relatas podendo a utilização das re-

Ier.das áreas. para as finalidades in-

cücadas. fazer-se também por empre-

sas subsldiârtas da NUCLEBRAS.

A.ri. R o A exprop-tante, na execução
dos trabalhos e obras de que trata o
;..
J .c do. po.íerá invocar, para
efev-. de imissão provisória na posse,'
de pa te ou da totalidade das áreas
a a-gência a cue se referem o art:
tb t: seus parágrafos, do Decreto-lei
n.v ::1.385. de 21 de junho de 1941
COUl 2 redação dada pelo Lei númer~
;,j.786, de 21 de maio de 1956.
Ar t 4." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoganos o Decreto n.s 75.195, de 8 de
.anei-c de 1975 e demais disposições
em contrário.

Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154." da Independência e 87. 0 da

Repúbltca ,

GEISEL
Dyrceu de Araújo Nogueira
Shigeaki Uelci

ERNESTO

DECRETO NÇI 76.825 -

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1975
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação pela Companhia
Siderúrgica Nacional áreas situadas
no Município de ttaçuaí, Estado do
Rio de Janeiro.
O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no
Artigo 3Ç1 do Decreto-lei número
3.002. de 30 de janeiro de 1941, alterado pelo Decreto-lei número 9.764..
de 6 de setembro de 1946, e do Artigo
4Ç1 do mesmo diploma legal e de acordo com o Decreto-lei número 3 365
de 21 de junho de 1941, Artigo 5°. alíneas a e p,

DECRETA:

Art. 1Q São declaradas de utilidade
públ ca para fins de desaproprtação
pela Companhia Siderúrgica Nacional, as áreas de terras e respect'vas
benfeitorias. inclusive as áreas cedidas a terceiros ou objeto de dommío
útil, situadas no Municipio de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, com
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limites e características a segun descritos:
Area de terreno com 14.049.511,89
m2 (quatorze milhões, quarenta e nove mil, quinhentos e onze metros quadrados e oitenta e nove decímetros
quadrados), no referido Mumcípto,
tendo como ponto inicial da pchgonal
envolvente o marco "O", situado no
Km 62.782,54 m, nas proximidades da
ponte da Rede Ferroviária "rederal do
ramal de Mangaratiba sobre o Rio da
Guarda, a 20 metros da cabeceira da
margem direita, seguindo a linha férrea no sentido daquela cidade, e a
7.808 m ao sul do eixo da mesma ferrovia. Tal ponto foi amarrado aos
vértices de triangulações geodésicas do
Serviço Geográfico do Exército na região, tendo sido calculadas para o mesmo as seguintes coordenadas U.T.M.:
N 7.468.214,842m e E 627.807,886 m.
Do ponto assim caracterizado, a (11visa segue o rumo 55Q31'49" ~W, coincidente com a cerca sul da lmna
férrea (da qual dista em média 15,100
m) até a distância de 2.602,528m, oe
onde deflete para a esquerda, omando então o rumo 83956'40" SW até
atingir o novo ponto de deflexão, situado a 909,273m do anterior. Dai, s~
gue 313,299m no rumo 79°46'47" SW,
defletindo novamente, agora para a
dtre'ta, para tomar o rumo 85939'24"
SW, até atingir a distância 683,ü70,
m, de onde muda para o rumo ...
87923'29" SW e segue 264,685m. Neste último ponto a divisa toma o rumo 83941 '55" SW e segue 327,113m
até o próximo vértice, de onde deflete para a direita e toma f) rumo
06912'42" NW, seguindo 244,072m até
encontrar novamente a cerca Sul da
Rede Ferroviária Federal (ramal de
Mangaratíba), agora nas proximidades da ponte sobre o Rio Cação. No
ponto de encontro com a cerca, ~ Hnha divisória deflete para a esquerda e segue coincidente com a mesma
no rumo 69°48'11" SW e na distância de 242,780m, situando-se este último ponto a aproximadamente 20
metros da margem esquerda 10 Rio
Cação, a jusante da ponte ferroviària. Dai, o Emite segue contornanuo
a margem esquerda do mesmo no e
em seguida a do Canal do Martins,
sempre numa equidistâncta, média ôe
20 metros, até atingir o mar, na Baia
de Sepetlba, após percorrer a distãucia aproximada de 4. 709m. Dest,e último ponto a divisa segue paralela
ao mar até a foz do Rio da Guarca,
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subindo a seguir pela margem esquerda do referido rio, a uma dístáncia
aproximada de 20 metros da mesma,
até atingir finalmente o pomo de
partida (marco O). após
percorrer
aproximadamente 6.602m, tctahzando
uma poligonal de 16.897,904m de perímetro, tudo na conformidade da
planta n,v 18.247 e elaborada pela expropriante e a planta fornecida pelo
referido Serviço Geográfico do Exército, folha SF, 23-Z-A-VI-3, v.das.
rubrtcadas pelo Presidente da BXp':Oprlante.
Art. 2~ Destina-se a área díscrrrmnada no artigo anterior, <L implantação de uma usina siderúrgica e as
necessárias instalações Industriats,
armazéns, pátios e escritórios, VIas de
acesso e comunicação interna, construção de vilas operárias, resídêncías,
escolas e outras edtr'cações para atividades sociais e assistenciais e- qURL.'>quer outras edificações para aavídades correlatas. podendo a utilização
das referidas áreas, para as final-dades indicadas, fazer-se também por
empresas subsidiárias da Companhia
Siderúrgica Nacional.
Art. 39 A expropriante, na execução dos trabalhos e obras de que
trata o presente Decreto, poderá invocar, para efeito de imissão provisória na posse, de parte ou da totaltdada das áreas, a urgência a que se
referem o artigo 15 e seus parágrafos
do Decreto-lei nc 3.365, de 21 -íe junho de 1941, com a redação dada pela
Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1973~
154~
da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Severo Fagundes Gomes

DECRETO N.O 76.826 -

DE

17 DE

DEZEMBRO DE Hl75

Altera a redação do § 1,° do artigo
13 ao Decreto n» 56.793, de 27 de
agosto de 1965.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Cons-.
tdt.uíção,
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DECRETO N° 76.828 -

DECRETA:

Art.

Decreto

1.0 O § 1.0 :10 artigo 13 do

n.v

EXECUTIVO

56.793. de 27 de agosto

de 1965, passa a ter a seguinte redação:
"§ 1.0 O Fundo Rotativo, de
que trata este artigo, terá duração enquanto houver saldo de-

vedor, a ser recolhido, proveníen-

te de contratos -íe promessa de
compra c: venda de imóveis integrantes do FunJo Rotativo Habitacional de Brasília (l<'RHBj."

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de dezembro de 1975;
154. 0 da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

DE.

17

DE

DEZEMBRO DE 127;)

Altera a parte final do Anexo ao Decreto n.O 75.969, de 14 d,,) julho ce
1975, para inclusão de cidades, que
especifica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no Anexo II, item X, do Decreto-lei
D.O 1.341, de 22 de agosto de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 Ficam incluídas, na parte
final do Anexo ao Decreto número
75.969, de 14 de julho de 1975, para
efeito do acréscimo dê 30% (trinta
por cento) do valor da pousada, as
cidades de Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Brasília (BR).
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Armando Falcâo

Concede autorização ti empresa LaniIício do Rio Grande do Sul - Th,Jmaz Albornoz S. A., com sede na.
Cidade de Santana do Liuramentc,
Estado do Rio Grande do Sul, pai a
funcionar aos domingos e nos dws
teríoaoe civis e religiosos, nos setores
que menciona.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Ccnstíthíção, de acordo com o artigo 5.°.
parágrafo único, da Lei n'' 605, de 5
de janeiro de 1949, combinado com o
artigo 7°, § 2°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 27.048, de 12 de
agosto de 1949,
DECRETA:

Armando Falcão

DECRETO N.? 76.827 --

DE 17 DE

DEZEMBRQ DE 1975

Art. 1° Fica autorizada a empresa
Lanifício do Rio Grande do Sul Thomaz Albornoz S. A., com sede 110
Estado do Rio Grande do Sul, a Iuncíonar, em seu estabelecimento Jabríl
situado à Rua Thomaz Albornoz D'6.mero 434, em Santana do Livramento,
no referido Estado, apenas nos setores
de acabamento de produtos. cardagem
~ penteagem de lã, aos domingos e
nos dias feriados civis e religiosos.
devendo a requerente organizar escala
de revezamento, de tal forma que o
repouso remunerado de seus empregados, pelo menos de sete em sete semanas, coincida com o domingo.
Art. 2° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
em decorrência do trabalho adicional.
Art. 3° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da
publicação deste Decreto deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autort'aação,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista. sob pena de
ser cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo, umco. Essa comprovação deverá ser feita perante o Dctegado Regional do Trabalho que, após a
necessária inspeção, opinará quanto
ao prosseguimento da autorização e
encaminhará o processo à dccísàc do
Ministro do Trabalho.
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Art. 4° Este Decreto entrara em
'vigor na data de sua publícaçao, re'vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
:154.° da Independência e 87:' da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO

N.O 76.829 _ DE
DEZEMBRO DE 1975

17 DE

lConCl"de à Companhia Industrial Belo
líorizcnte, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, autorização
para funcionar aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos, nos
cctaoeieeimentos fabris que menciona..

o Presidente da República,
'usando das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constitui-çâo, de acordo com o artigo 5.°, pará'grafo único, da Lei n.e 605, de 5 de
janeiro de 1949, combinado com o ar-ttg.: 7.°. § 2.° do Regulamento apro-vado pelo Decreto n.« 27.048, de 12
.de agr.sto de 1949,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a empresa
Companhia Industrial Belo Hortson"te, cem sede 'la cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a tun.cíonar em seus estabelecí-ncr-ros -a-br!s localizados em Belo Horizonte
'Fátmca Cachoeirtnha) e em Pedro
Leopo'do (Fábrica Cachoeira Grande)
.no Estado de Minas Gerais, aos dommgos e nos dias feriados civis e renetcsoe. devendo a requerente ergam.zar escala de revezamento, de tal forma que o repouso remunerado de seus
empregados. pelo menos de sete em
eete semanas, coincida com o domtn'gc •

Art. 2.° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, nos ci'tadcs estabelecimentos, novos empregos para pessoal não especíalízac«..
Arr . 3.° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da pu'blicação deste decreto, deverá comprovar qUE' persistem as razões que mottvaram a presente autorização, bem
-com» o integral cumprimento da le.gtslação trabalhista, sob pena de ser
'cassada a autorização ora concedida.
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Parágrafo único. Essa -omprovação ceverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que, após
a necessária mspeção. opinará quanto 9./) prosseguimento da autorização
e encaminhará o processo à decisão
do') Ministro do Trabalho.
Art. 4.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogactas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154.? da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo srteto

DECRETO N.O 76.830
m: 17 DE
DEZEMBRO OE 19'15
Concede à empresa Anderson Clayton
S. A. Indústria e Comércio, com
serre na cidade de São Paulo, autorização para tuncvmo» aos domingos e nos dias feriados. civis e
reua osoe, no estaoelecímetuo que
menciona.

o Presidente da República,
usando . das atrlbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, de acordo CO':11 o artigo 5.°,
parágrafo único, da Ler n.s 605, de 5
de janeiro de 1949, combinado com
o artigo 7.°, § 2° do. Regulamento
aprovado pelo Decreto n," 27.048, de
12 de agosto de 1949,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a empresa

Anderson Clayton S. A. - Indústria
e Comércio, com sede na cidade de
São Paulo, Capital, a funcionar, em
seu estabelecimento reurn, situado no
município de Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul. 3.00 domingos e
nos dias feriados civis e religiosos,
devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal forma
que o repouso remunerado de seus
empregados, pelo menos de s-ete em
sete semanas, coincida com o domingo.
Art. 2.° A empresa em ref-erência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
para pessoal não eapectanzado .
Art. 3.° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá com-
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provar qus persistem as 1'87np.<: oue
motivaram a presen-e autoríaação,
bem como o integral cumprimento
da

legislação trabalhtsta, sob pena

de ser cassada a autc-ização ora concedida,

parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante o De-

legado Regional do Trabalho que,
após a necessária inspeçã-o, opinará

quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à
decisão do Ministro do Trabalho.

Art. 4," Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154." da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

EXECUTIVO

tado estabelecimento, n01[OS empregos,
para pessoal não especializado.
Art. 3.° A empresa, ao fim de cada.
período de dois anos, a contar da publicação deste Decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização
bem como o integral cumprimento
da legislação trabalhista sob pena.
de ser cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante (l Delegado Regional do Trabalho que,
após a necessária Inspeção, opinara
quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à
decisão do Ministro do Trabalho.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-.
vogadaa as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro ele 1975;
da Independência e 87.° da.
República.
154.°

DECRETO N." 76.831 -

DE

17

DE

DEZEMBRQ DE 1975

Concede autorização à empresa Café
Solúvel Vigor S. A., com sede na
cidade do RW de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para funcionar
aos domingos e nos dias feriados
civis e religiosos, no estabelecimento fabril que menciona.

o

Presidente da Repú bltca,
usando das atribuições que lhe .confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 5.°,
parágrafo único, da Lei n." 605, de 5
de janeiro de 1949, comb'nadc com
o artigo 7.°, § 2.° do Regulamento
aprovado pelo Decreto n," 27.048, de
12 de agosto de 1949,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a empresa
Café Solúvel Vigor S. A., com sede
na cidade do Rio de .tanejro. Estado
do Rio de Janeiro, a funcionar, em
seu estabelecimento fabru, situado à
Rua Engenheiro Antonio Penido número 1.142, em Cruzeiro, Estado de
São Paulo, aos domingos e nos dias
feriados civis e religtosoa, devendo a
requerente organizar esca'a de revezamento, de tal forma que o repouso
remunerado de seus empregados, pelo menos de sete em sete semanas,
coincida com o domingo.
Art. 2.° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, 110 cí-

ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO N.o 76.832 DEZEMBRO DE 1975

DE

17

DE

Altera a denominação da federação ,.
das Escolas Federais Isoladas do Estadu da Guanabara e dá outras pro-

nisiências,

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere c artigo 81, itens IH e V, da
Constltulção, e tendo em vista o dísposte no artigo 8.° da Lei Complemen- .
tar n.v 20, de 1 de julho de 1974.
DECRETA:

Art. 1.0 A Federação das Escolas
Feôeraís Isoladas do Estado da Guanabara (FEF'IEG), fundação de direito público, instituída pelo Decreto-lei
n.? ns de 20 de agosto de 1969, passa e denominar-se Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do
Rio de Janeiro (FEFIERJ).
Art.. 2.° O Ministério da Educação
e, Cultura adotará as
provldêncías
complementares que se "Izerem ~·e
cessár.as para a execução deste Decreto.

ATOS
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Art. 3.° Este Decreto entrará em
na data de sua publicação revogadas as diepoaíçôes em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
151 c da Indevendência e 87." da
República.

'vigor

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76.833 -

669

tulçâo. de acordo com o artigo 47 da

Lei 11.° 5.540, de 28 de novembro de
] 908. alterado pelo Decreto-lei número 842. de 9 de setembro de 1969. conforme consta do Processo n.« 237.92173 do Ministério da Educação e Cultura
DECRETA:

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1975

Autoriza o tuncununnento da Faculdade de Engenharia de Operação ce
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

o Presidente da República,
usancc das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constatuição, de acordo com o
a'l:'tig) 47
da Lei n. ° 5.540, de 28 de novembro
ue 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
conforme consta do Processo número
248.616-75 do Ministério da Educação
E. Cultura

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras, licenciatura pl~na. habilitações em Português
- Inglês e em Português-Pranees, da
Faculdade de Ciências e Letras de
Bragança Paulista, com sede na cidade de Bragança Paulista. Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VtgOT

Brasília, 17 de dezembro
154.° da Independência e
Eepública .

cc

1975;
87.< da

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Engenharia de
Operação. de Juazeiro do Norte, com
o curso de Engenharia de Operação
Modalidade Construção de Edifícios.
mantida pela Prefeitura Municipal de
-Juaze iro do Norte, com sede na oidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceara.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 17 de dezembro de 1.975;
154.~
da Independência e 87." da.
República.
GEISEL
r,'ey Braga

ERNESTO

DECRETO N." 76.834 -

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1975

nvtonza o funcionamento do curso de
Letras, da Faculdade de Ciências e
Letras de Bragança Paulista. com
sede na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, .
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constl-

DECRETO N." 76.835 -

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática da Faculdade de Filosotia, Ciências e Letras de Ituverava,
com sede na cidade de ltuoeraoa;
Estado de São Paulo.

O Presidente da República.
usanoc das atribuições que lhe confere II artigo 81. item IH, da Constrtu'ção. de acordo com o artigo 47
da Lei n." 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselh. Federal de Educação n.e 3.49375. conforme consta dos Processos números 10.918-74-CFE e 252.149-75 do
Mímstérro da Educação e Cultura.
DECRETA:

ArG. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituv.erava, mantida pela Fundação
"Educacional de Ituverava, com sede
na cidade de Ituverava, Estado de
São Paulo.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154." da Independência e 87.~ da
República.
ERNESTO GEISEl.

'Ney Braga

DECRETO

N.O 76.836 DE
DEZEMBRO DE 1975

17

DE

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição. de acordo com o artigo 47 da
Lei n." 5.540, de 28 de novembro de
alterado

pelo

Decretc-le! nú-

mero 842, de ::I de setembro de 1969 e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Bducaçâo D.O 2.937-75,

conforme consta dos Processos números 8':1:66-74-CFE e 251.256-75 do Ministério da Educação e Cultura,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamente do curso de Ciências, licenciatuia plena, habilitações em Matemàtrce e em Biologia, da Faculdade de
Pllosofía, Ciências e Letras, mantida
pelo Instituto Educacional Piracíeabano. com sede na cidade de Piracteaba, Estado de São Paulo.

art. 2.° Este Decreto entrará em
VigOI na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
15':Í::~
da Independência e 87.° da
Repüblica.
I1RNESTO GEISEL

Ney Braga
N.O

76.837 -

DEZEMBRO DE

DE

17

Dl!:

1971>

Concede reconhecimento ao curso ae
Ciências da Faculdade de Filosotta,
Ciências e Letras de Presidente Venceslau, Estado de Sâo Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere (J artigo 31, item III, da Consta-

reconhectmen.,

to ao curso de Ciências, licenciatura
de 1." grau, da Faculdade de Fllosofia
Ciências e Letras de Presidente Venceslau. Estado de São Paulo, mantida
pela Instituiçã~ Toledo de Ensino,
com sede na cidade de Bauru. no
mesmo Estado.
Art. 2.°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 17 de dezembro de 1975:
154." da Independência e 87.° dá
'''''·TJllblica.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O

76.838 -

DEZEMBRO DE

.DECRETA:

DECRETO

tuíção. de. acordo com o artigo 47 da.
Lei n.v 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei núme1'0 842. de 9 de setembro de 19119, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 3.9'(4-75,
conforme c-insta dos Processos núme-.
ros 6.130 73-cFE e 258.518-75 do Minístér!o da Educação e Cultura.
art.. 1.0 E' concedido

Autoriza o funcionamento do curso de
Cienciae da Faculdade de Filosofia,
Ciencíae e Letras com sede na cíaoae de Piracicaba, Estado de São
Paulo.

1968,

EXECUTIVO

DE

17

DE

1975

C': neeae reconhecimento ao curso de
vumcíoe Econômicas da Faculdade
de Ciénciae Econômicas de Anâra~
dama, com sede na cidade de Andraatna. Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúbhea,
usando das atribuições que lhe confefere d artigo aI, item rtr, da Constltuíção. de acordo com o artigo 47 da
Lei nO 5.540, de 28 de novembro de
196B. alterado pelo Decreto-lei n.« 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vtsea o Parecer do Conselho Federal
de Ertucação n," 4022-75, conforme
consta dos Processos ns. 13 .403-75~
CFI~ E. 261.383-72
do Ministério da
Educação ~ Cultura,
DErRETA:

Art. 1." E' concedido reconhectmento ao curso de Ciências Econôzmcas
da Faculdade de Ciências Econômicas
de Andradína, mantida pela Socíedade Cultural de Andradma, com Sede
na cidade de Andradina, Estado de
Sao Paulo.

ATOS

DO PODER

Art. 2.° Este Decreto entrara em
V!WE' na data de sua publicação. revogarias as disposições em cont-árto .
Brasília, 17 de dezembro de 1975·
151.° da Jndepenoenc.a e oi. ....
Repubhca..

a:

ERNESTO GEISEL

Ney Braga

-

::>Tt:CRETO N." 7b.l:l39 DEZEMBRO DE 1975

DE

17

DE

Concede reconnecimenia ao curso de
cvncuie Contábets da Faculdaete de
Ciências Econômicas. Contábeis e de
Administração de Empresas "Camalo Castelo Branco", com seete na
cidade de São Paulo, Estado de São
Pau.la

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe contere \1 artigo 81, item r'rr, da õonstttutção, de acordo com o artigo 47 da
Lei TI.O 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei núme1"0 842, de 9 de setembro de 1969. e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n'' 3490-73, eonforme consta dos Processos números
12.S16-75-CFE e 253.359-75 do Ministério da Educação e Cultura,
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tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842. de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 2.955 de 1975~
conforme consta dos Processos n.ss
11.170 de 1975 - CFE e ~~51 257 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. te E'
concedido reconhecimento ao curso de pedagogia, com as
habilitações em Magistério das Matérias Pedagógicas do 29 Grau, Administração Escolar, 19 e 29 graus, e Orientação Educacional. 19 e 29 graus, da
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Guarulhoa, mantida pela Assoctação Educacional Presidente Kennedy, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975:
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Are. 1.0 E' concedido reconheclmento ao curso de Ciênelas Contabets da
Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e de Administração de Empresas "Camllo Castelo Branco". mantida pela Associação Itaquerense de
Ensino. com sede na cidade de São
Pauto, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revog-adas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

lI!ey Braga

DECRETO N9 76.840 - DE 17
DEZEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade de Fitoeofia, Ciências e Letras de Guaruinos,
com sede na cidade de Guarulhos,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Cons-

DECRETO Nll 76.841 - DE 17
DEzEMBRo DE 1975

DE:

Concede reconhecimento ao curso de
C.omunicação
Social da tjnioerstda~e Federal de Goiás. cem sede na.
cidade de Goiânia, Estado de Goiâ$.
O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969, c tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.510 de 1975,
conforme consta dos Processos n vs ..
11. 370 de 1975 - CFE e 261. 798 de
1975 do Ministério da Educação e Cut-

tura,

DECRETA:

Art. 19
E' concedido reconhectmento ao curso de Comunícação Social, habilitação em Jornalismo, ca
Universidade Federal de Goiás. com
sede na cidade de Goiânia, Estado de
GOlas.
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Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, J't':vogadas as disposições em contrárto .
Brasiha, 17 de dezembro
154Q da Independência
República.
ERNESTO

de "'..97b;
87Q da

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N'? 76.842 -

DE

17

DE

DEZEMBRo DE 1975

Concede reconhecimento ao curso ele
Pedagogia da Faculdade de lErlucuçao de Monte Aprazível, ·~om sece
na cidade de M ante Aprazí1Jel, Estado de São Paulo.

O Presidente da Repúblíca,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81. item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em Vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.498 de- 197b,
cr-i .
c
'a Of' Process ''S r: "ti
12.777 de 1975 - CFE e 261. 794 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. I"
E' concedido reconhectmento ao curso de Pedagogia, licenciaturas de 1" grau e plena. habilitações em Administração Escolar '~ em
Orientação EducacionaL da Faculdade
de Educação de Monte Aprazível,
mantida pela Sociedade Civil Dom
Bosco de Monte Aprazível, com sede
na cídade de Monte Aprazível, Estado
de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9

76. 843 - DE 17 »e
1975

DEZEMBRo DE

Concede reconhecimento no curso de
Administração da Faculdade de Administração de Empresas "Amador
Aguiar". com sede na cidade de
Osasco, Estado de São Pau,lo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da cons-

EXECUTIVO

tituíçâo. de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nc
842.. de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho F'ederal de Educação nv 4.515 de 1975,
conforme consta dos: Pr-icesaos n.ss
9 O'W de 1975 - CFE e 361. 79G de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Admtnlstracão da
Faculdade de Administração de Empresas" Amador Aguiar", mantida pela Fundação Instituto de Ensino para
Osasco, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independêucía e 87\> da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney

Braga

DECRETO N' 76.844 - DE 17
DEZEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade "Auxiiium" de Filosofia, Ciências e Letras de Lins, com sede na eiaaae
de Lins, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Ccnstdtuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho F'€:deral de Educação nv 4.486 de 1975,
conforme consta dos Processos n. 's
16.609 de
1975 - CFE e 26:5.245
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art, FI
E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais,
habí ítação em Educação Moral e Cívica, licenciatura plena, da Faculdade "Auxilium" de Filosofia. Ciências
e Letras de Lins, mantida pela Inspetoria Imaculada Auxiliadora,
do
Instituto das Filhas de Maria Auxi-

Aros DO PODER EXECUTIVO

liadora, com sede na cidade de Lins,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasilia, 17 de dezembro ele 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.845 - DE 17
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento aos cso-sos de
Enaenharia Civil, de enoennoría
Elétrica e de Engenharia de Operacõo, da Escola de
Bnnenharía
veiaa de Almeida. com sede r~a cidade do Rio de Janeiro, Bstaiio do
Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atrtbuicões 011e lhe confere o artigo 81. item UI. da Constituicão, de acordo com o at-tiao 47
da Lei nc 5.540. de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei ne
842, de 9 de setembro de 1969 e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 3.982 de 1975,
conforme consta dos Processos nos ..
13.638

de

1975 -

cm e

256 314

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 1Q
E' concedido reconhecimento) aos cursos de Engenharia Civn. de Engenharia Elétrica e de Engenharia de Operação, modalidade
Construção Civil e modalidade Bletrctécnica Industrial. da Escola de Engenharia Veiga de Almeida, mantida
pela Associação Educacional
Veiga
de Almeida, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art, 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 17 de dezembro de 1975;
1549 da tndependêncta e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
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DECRETO N' 76.846 - DE 17
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Elétrica da Faculdade
de Engenharia de Bauru, c~m sede
na cidade de Bauru, Estado de Sâo
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Ccnstituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842 de 9 de setembro âe 1969, con.
forme consta do Processo nv
229.045 de 1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA;

Art. to E' concedido reconhecimento ao curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de
Bauru, mantida pela Fundação Educacional de Bauru. com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
1541? da Independência e 879 da
República,
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO NI? 76.847 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o funcionamento da ha,Dilitação plena em Biologia... 'la Facuidade de Fisoíotía, Ciências e Letras
Nossa Senhora do Patrocínio, cC'm
sede na cidade de Itu, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rn, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-rei nv
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo :
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 1. 833 de 1975.
conforme consta dos Processos ncs ..
11.087 da 1974 - CFE e 'l32.73l
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 1. Fica autortzado o funcionamento da habilitação plena em Bío-
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logia, da Faculdade de Filosofia. Cí-

êncías e Letras Nossa Senhora do Patrocínio, mantida pela Sociedade de
Educação Nossa Senhora do Patrooínío, com sede na cidade de Ibu, Es-

tado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de .dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76.848 - DE 17
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras, da Faculdade de Letras e
Educação de Vacaria, com sede na
cidade de Vacaria, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, rtem lIl, da Cons-

tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540,. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decretô-Ieí ns
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação ne 2.947 de 1975,
conforme consta dos Processos n.rs
10.860

de

1974 -

eFE e 250.878

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,

DECRETO N9 76.849 - DE 17
DEZEMBRo DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Desenho e Plástica, da Escola de
Belas Artes "D. Carmem T1âpaga
Simões", com sede na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de' 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nQ4.511 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs "
1.448, de 1970 CFE e 261 79.> de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRE'l'A:

Al't. 1Q
E' concedido reconhecimento ao curso de Desenho e Plástica, da Escola de Belas Artes "D.
Carmem Trápaga Simões", agregada
à Universidade Federal de Pelotas,
com sede na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e l:flÇ1 da
República,
ERNESTO CXEISEL
Ney Braga

DECRE'l'A:

Al't. 1Q
E' concedido reconhecímenta ao curso de Letras, ncenciatura
plena, habilitação em Portugues-Jnglês, da Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, mantida peta Associação Pró-Ensino Superior dos Muntcipíos de Cima da Serra, com sede
na cidade de Vacaria Estado do Rio
Grande do Sul.
.
A rt. 2Q
Este Decreto entrará em
vígcr na data de sua pubücação, l'evogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de dezembro de ]97b;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO

N,o

76.850

DEZEMBRO DE

1975

Di~

17

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Medicina, da Faculdade de M edictna do ABC, com sede na cidade de
Santo Andre, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, tia Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nQ 4.519 de 1975,
conrorme const.a dos Processos n.es ..
15.432 de

1975 -

eFE

e

204.931

ATOS

de 1973 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Medicina, da Faculdade de Medicina do ABC, mantida
pela Fundação do ABe, com sede ne
cidade de Santo André, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará -on
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.851 DEZEMBRO DE

DE

17

DE

1975

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Universidade Federal
do Acre, com sede na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.

O Presidente da República,

usando das atribuições que lhe cnnfere o artigo 81, item UI, da constítuíção, de acordo com o artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação ne 4.009 de 1975,
conforme consta dos Processos 11 Os ._
6.511

de

1974 -

CF~

e 258.629

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

ERNESTO

DECRETO NQ 76.852 - DE 17
DEZEMBRo DE 1975

GEISEL

DE

Autoriza o funcionamento das habilitações plenas em Química e F-ísica,
da Faculdade de "Auxilium" de Filosofia, Ciências e Letras, com sede
na cidade de Lins, Estado de ~ão
Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 2.548 de 1975,
conforme consta dos Processas nca ..
11.159 de 1974
CFE 243.211 de
1975 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento das habilitações plenas em
Quimica e Física, da Faculdade "Auxilíum" de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Inspetoria Imaculada Auxiliadora, com sede na cidade de Lins, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e li7Q da
República.
ERNESTO

Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Pedagogia. habilitações em Magistério das Disciplinas
Pedagógicas do Ensino de 2Q Grau,
em Administração Escolar, Itcenclaturas de 19 grau e plena. em Supervisão
Escolar, licenciaturas de 19 grau e
plena, em Inspeção Escolar, 'fcencíaturas de 19 grau e plena. = em Orientação Educacional, da Universidade
Fe-teral do Acre, mantida peId. vundação Universidade Federal do nere,
com sede na cidade de Rio Branco,
Esta.do do Acre.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 191b;
154Q da Independência e 879 da
República.
Ney Braga
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GEISEL

Ney Braga

DECRETO NQ 76.853 DEZEMBRO

DE 17 DE

DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, com sede
na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o -u-tlgo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei ne
842. de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 3.480 de 1975,
conforme consta dos Processos n9.s ..
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8.-063 de 1974- CFE e 264.260 ele
1973 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. ·1Q E' concedido reeonhectmento ao curso de Enfermagem, habilitações em Enfermagem Geral .e

Enfermagem de Saúde Pública, da
Universidade Federal de Santa Ca-

tarina, com sede na cidade de Plorlanópolís, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de. 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

Ney

GEISEL

Braga

DECRETO N9 76.854 - DE 17
DEzEMBRo DE 1975

DECRETON' 76.855 - DE 17
DEZEMBRO DE 1975

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdacle de
Educação São Luis, com sede na cidade de Jabotícabal, Estado de Sâo
Paulo.

o

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI; da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei no
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.512 de 1975,
conforme consta dos Pr J'~c:>M),") o. '5
11. 004

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. de Patos
de Minas, com sede na cidade de
Patos de Minas, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Cenatituição, de acordo com o arti.go 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.499 de 197b,
conforme consta dos Processos nos ..
11.451 de 1975 ~ CF'E e
261 799
de 1975 do Ministério da Educação 6
Cultura,

DE

de

1974 -

CF" e 261. 797

de 1975 do Ministério da Edueaçáo e
Cultura,
DECRETA;

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais,
licenciatura de 19 grau, da Faculdade de Educação São Luis, mantida
pela Associação Jaboticabalense de
Educação e Cultura, com sede na ctdade de Jaboticabal, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
4

ERNESTO GEISEL

Ney

Braga

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento do curso de Matemática, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Patos de Minas, mantida
pela Fundação Educacional de Patos de Minas, com sede na cidade de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 197õ;
1549 da Independência. e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N9 76.856 - DE 17 DE
DEZEMBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Itararé, cc;m
sede na cidade de Itararé, Estado
de São easuo,

o Presidente da R<!públlca..

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Ccnstítuíçâo, de acordo com o artigo 47
da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Deoreto-ieí n 9

ATOS

842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
12.145 de 1975
CFE r; 262.440

em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 4.500 de 1975,
conforme consta dos Processos nss .,
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Jndependêncta e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Letras, licenciatura de 19 grau, habilitação em Português-Inglês, da Faculdade de P'ilosorta. Ciências e Letras de 'tarare.
mantida pela Associação Jtarareense
de Ensino, com sede na cidade de Itararé, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975;
1549 da . Independência e 879 da

República.

ERNESTO

.677

DO PODER EXECUTIVO

GEISEL

Ney Braga

Ney

DECRETO

DE

17

DE

DEZEMBRo DE 1975

N9

76.858 - DE 17
1975

DE

DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais da Faculdade
de
Educação de Mente Aprazível, com
sede na cidade de Monte ApraZÍvel,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl. da Ccnstítuiçâo, de acordo com o artfgo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decrcto-leí no
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho 1"8deral de Educação nc 4.487 de 1975,
conforme consta dos PrOCtSSOS n.ss

12.776

DECRETO NQ 76.857 -

Braga

1975 -CFE e 21)3 187

de

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Concede reconhecimento ao curso de
Odontologia
da
Faculdade
de
Odontologia de Nova Friburqo, com
sede na cidade de Nova Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei' nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv
842. de 9 de setembro de 1969, e "endo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.460 de 1975,
conforme consta dos PrOC~(1S n.os
10,397

de

1974 -

CFE e

~63.247

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Odontolog.a da Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, mantida pela Autarquia Municipal de Ensino Superior. com sede
na cidade de Nova Friburgo, Estado
do Rio de Janeiro.

Art. 19 E' concedido reconheelmenta ao, curso de Estudos Sociais,
licenciatura de 19 grau. da Faculdade
de Educação de Monte Aprazível,
mantida pela Sociedade 01VU de Ensino Dom Bosco de Monte. Aprazível,
com sede na cidade de Monte Aprazível. Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 'Ter
vogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9 76.859 DE·
DEZEMBRO DE 1975

17

DE

Concede reconhecimento ao curso ae
Comunicação Social da Unioereiâade Católica de Minas Gereis, com
sede na cidade de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais.

O presidente da República,
usando das atribuições que -lhe cen ...
fere o -artigo 81, item .lU, da . Comi-

ATOS
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tituição, de acordo com o artigo 47
da Lei n Q 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo

em vista o Parecer do conselho Fe-

deral de Educação nc 4.530 de 1975,
conforme consta dos Processos nos
12.187 de 1975 - CFE e 262.691
de 1975, do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Comunicação Social da universidade Católica de Minas Gerais, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Ge-

rais.
Art. 29

Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárâo
Brasília, 17 de dezembro de 1975;

1549 da Independência
República.
ERNESTO

Ney

e

879 .da

DE

Concede reconhecimento à Fnttlersidade Metodista de Piracicaba, com
sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr. da Ocnstituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.027 de 1971i,
conforme consta dos Processos nos .•
de

1974 -

Brasília. 17 de dezembro de 19'15;
da Independência e 879 da
República.
1549

ERNESto

CFE e

260.086

de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECREtA:

Art. 19 E' concedido reconhecim-ento te- Universidade Metodista de

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N9

76.861 - DE 17
1975

DE

DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento ao C?LTSO dP
pedagogia da Faculdade de Educação São Luis, com sede na cidade
de Jaootícaoal, Estado de eõo

Paulo.

o

GEISEL

Braga

DECRETO NQ 76.860 - DE 17
DEzEMBRO DE 1975

9.491

Piracicaba, mantida pelo Instituto
Educacional Piracícabano, com sede
na cidade de Piracicaba, Estadz de,
São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente da Repúbl1ca,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei ne 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei n Q
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.489 de 197ó,
conforme consta dos Processos nss .,
11.003 de 1974 - CFE e 262.441
de 1975 do Ministério da Educação e

Cultura,
DECREtA;

Art. 19 E' concedido reconhec1mente ao curso de Pedagogia. licenciaturas de 19 grau e plena. habilitações em Administração Escolar e em
Supervisão Escolar, da Faculdade de
Educação São Luis, mantida pela Associação .Iabnttcabalense de Educação
e Cultura, com sede na cidade de Jabotícabal. Estado de São Pa ..üo .
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brasília. 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da.
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

NO 76.862 DE
DEZEMBRO DE 1975

17

DECRETO N9 76.863 -

D.

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências
Econômicas de Ciências
Contábeis e de Admi~istraçao da
Faculdade de Ciências Econômicas
Administrativas e Contábeis I'ira~
dentes, com sede na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

12.431-2-3 de 1975 - CI"E e ....
259.223 de 1975 do Ministério da Edu-

cação e Cultura,

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1975
Concede reconhecimento ao C-!!fSO de
Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ch,arulhos, com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paula.

o

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rn. da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nv 5.540. de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-teí nv
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nc 4.014 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs .•

679

Presidente da República,

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI. da Constituição, de acordo com o artigo 47
da Lei nc 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decrete-lei nv
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação no 3.973 de 1975,
conforme consta dos Processos nvs ..
11.171

de

1974 -

CFE e

'61013

de 1975 do Ministério da Educação
e Cultura.
DECRETA:

DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática, da
Faculdade de Filosofia. Ciências e LGtras de Guarulhos. mantida pela Associação Educacional Presidente Kennedy. com sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.

Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Ciências Econômicas, de Ciências Contábeis e de Administração, da Faculdade de Cíêncras
Econômicas, Administrativas e Contábeis Tiradentes. mantida pela Associação Sergipana de Admlnlstração,
com sede na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia. 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da

'Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 17 de dezembro de 1975;
1549 da Independência c 879 da
República.

Repúbllca.

DECRETO N° 76.864 -

GEISEL
Braga

ERNESTO

ERNESTO GEISEL
Ney Braga

Ney
DE

17 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a tmnsiosicao e tromsiormaçõo de cargos -pora Categorias Funcionais
dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares. Outras Atividades de Nível superior, Outras Atividades de Nível Médio. seroíços Jurídicos e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, e dá outras prooiâéncias,

o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII. da Constituição
e tendo em vista o disposto nos artigos 8" e 9" da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASP/11.645, de 1975,
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as

Categorias Funcionais Artífice de Mecânica, Artífice de Eletricidade

~

Comum-

cações e artífIce de Oarpínbarta e Marcenaiia., do Grupo Artesanato, Código:
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ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares,
Código: SA-SOO; Médico, Odontólogo, Médíco-Vetermário, zootecnísta, EngenheiroAgrônomo, Meteorologista, Engenheiro, Arquiteto, Químico, Economista, Técnico
de Administração, Contador, Estatístico, Técnico em Comunicação Social, Bíbüo,

tecárto e Farmacêutico, do Grupo outras Atividades de Nível Superior, Código:

NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Agente de Atividades Agropecuárias, Auxiliar
de Meteorologia, Desenhista, Técnico de Laboratório, Agente de 'I'elecomuníoações e Eletricidade, Tradutor, Agente de cmerotogratta e Microfilmagem, Agente
de Transporte Maritimo e Fluvial, Técnico de Contabilidade, Telefonista e Taquígrafo, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, Código: NM-1000; Assistente Jurídico, do Grupo Serviços Jurídicos, Código: SJ-llOO; Motorista Oficial

e Agente de Portaria do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código:
'!'P-12DO do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura, os cargos CUjos
ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam os Decretos de estruturação dos referidos Grupos com as alterações posteriores. conforme relação
nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2° Os cargos relacionados no Anexo lU deste Decreto ficam ínclutdos
no Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura, na forma do disposto no
parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e Tabela de
Representação de Gabinete, do Ministério da Agricultura, os cargos e encargos
relacionados no Anexo IV deste Decreto, cessando o pagamento a integrantes dos
Grupos-Tarefa e colaboradores eventuais, retribuidos mediante recibo, constantes
do mesmo Anexo.
Art. 4° O órgão de pessoal apostilará os 'títulos dos funcionários' abrangidos
POl' este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 5° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automatícamente, o pagamento, aos funcionários incluídos no Plano de Olasstfícaçâo de
Cargos, na forma dos Anexos I e 11 deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a
este vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo
percebidas pelos referidos funcionários a qualquer título €" sub qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salárío-Iamiua e a gratificação adicional por tempo de
serviço.
§ 1° Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 1" de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário, desde aquela data até a publicação deste Decreto.
§ 2" A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transposlçao ou transformação, só poderão perceber as gratificações e indenizações especificadas no Anexo 11 do Decreto-lei número 1.341, de.
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação
pertinentes.
Art. 6" Os efeitos nnaneerros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 1"
de novembro de 1974. correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Agricultura.
Art. 7° Os runcíonaríos optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, oríginar íamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
do Ministério da Agrtcultura, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 8" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1975; 154" da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram 'Publicados no D. O. de,
~6-1~-75

(Suplemento).
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DECRETO

N'?

76.865 -

DI,; ·17 DE DE'ZEM:BRQ DE

1975

DiBP6e sobre a transformação de cargos em comissão e funções g'NLtijioadas para
a composição àas Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior ao
Grupo-Díreçãc e Assessoramento Superiores, da Tabela Permanente da Consultoria Geral da República.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em viste, o disposto no -artigo 7º da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e no artigo 39 da Lei número 6.185, de 11 Ce dezembro de 1974, e o que
consta do Processo DASP número 9.405, de 1975,
DECRETA:

Art. 1º São reclassifícados e transformados em funções de conriance, na
forma do Anexo I, os cargos em comissão e funções gratdffcadas constantes do
mesmo Anexo, para a composição das Categorias Direção Superior, Código
I,T-DAS-101, e Assesoramento Superior, Código LT-DAS-102, integrantes da
'Iabela Permanente da Consultoria Geral da Rep'é.bltea ,
Art. 2° A transformação das funções gratificadas relacionadas no Anexo
I deste D-ecreto somente se efetivará com a publicação no ato de provimento,
mantido, até então, o preenchimento das referidas funções constantes da. situação anterior do mesmo Anexo.
Art. 3'·) O provimento das funções de confiança compreendidas no Anexo
I é de competência do Presidente da. República, na forma prevista no item I
do artigo 4º ,Qo Decreto número 75.656, de 24 de abril de 1975.
Art. 4° As atribuições dos ocupantes das Itmções de Assessor, de que trata
este Decreto, são '3"G descritas .no Anexo I-A.
Art. 5º Na a-plicação deste Decreto, deverá ser observada, quando couber,
a disposição constante do artigo 29 do Decreto número 75.65'5, de 1975.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendicus pelos recursos orçamentéa'Ios próprios da. Oonsultorra Geral da República.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua. publúcaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasíüa, 17 de dezembro de 197-5; 154Q da Independência e 87Q da. República.
ERNESTO GEISEL
João Paulo do~ Reis VeHoso
Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
19-12-75 (Suplemento).

DECRETO

N9

76.866 -

DE

17

DE DEZEMBRO DE

197-5

Dispõe sobie a criação de junções pcmÓa composição das Categorias Direção
Inter-meduirià e Assistência tntermeaíóric, do Quadro Permanente da Consultoria Geral d.a República, e dá outras providênc~a.s.

O Presidente 'da República,
usando da atribuição qeu lhe confere o artigo 81, item UI, da Constltulçâo e
'tendo em vista o disposto no artigo 7° da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970; no artigo 19 da Lei número 6.005, dle 1'9 ôe dezembro de 19~13; e o que
consta do Processo DASP número 11.877, de 1975,
DECRETA:
ATt~

.tv São criadas, Inclusive mediante transformação de função gratl-

rtoede, na forma do Anexo I deste Decreto, Junções integrantes das Categorias
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Direção Intermert'árta, Código: DAI-111, e Assistência Intermediária, Código:
DAI-1l2, ::0 Grupo Díreçâo e Assístêrrcía, Intermediárias, Código DAI-1l0, do
Quadro Permanente da Consultoria Geral da República.
Art. 20 A transformação de que trata o artigo 10 deste Decreto somente se
efetivará com a publicação do ato de provimento da Junção correspondente,
constante da "Situação Nova" do Anexo 1.
Art. 3<;1 As atribuições dos Aes'etcntcs são as descritas no Anexo tr.
" Art. 4<;1 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos próprios da Consultoria Geral da República.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sue. publicação revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 17 de dezembro de 1975; 1M':? da Independência e 87Q da República.
ERNESTO GEISEL

Juão P,auto dos Reis Venoso
Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
19-12-75 (Suplemento).

DECRETO N° 76.867 -

DE

17

DE DEZEMBRO DE

1975

Díspõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais
dos Grupos Artesanato. Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nivel Superior, outras Atividades de Nível Médio, Serviços Juridw?S e. Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Permanente da tmíoereiacae Federal
de A/,agoas e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. itens lI! e VIII, da consttt.utcão
e tendo em vista o disposto nOS artigos 80 e 9° da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970. e o que consta do Processo número DASPjl0.855, de 1975.
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice de
Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria e Auxiliar
de Artífice do Grupo Artesanato. Código: ART-700; Agente Administrativo e
Datilógrafo do Grupo Serviços Auxiliares, Código: SA-800; Médico, Enfermeiro,
Farmacêutico, Odontólogo, Engenheiro, Arquiteto, Técnico de Administração,
Contador, Assistente Social e Bibliotecário do Grupo Outras Atividades de Nível
Superior, Código: NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Desenhista. 'I'ecnologtsta, Agente de Telecomunicações e Eletricidade e Técnico de contabilidade. do Grupo outras
Atividades de Nível Médio, Código: NM-I000; Motorista Oficial e Agente de
Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código: TP-1200,
do Quadro Permanente da Universidade Federal de Alagoas, os cargos cujos
ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam os Decretos de
estruturação dos referidos Grupos. com as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo I! deste Decreto.
Art. 20 Os cargos relacionados no Anexo lU deste Decreto ficam incluídos
no Quadro Suplementar da Universidade Federal de Alagoas, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.

Art. 3° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal e da Tabela de
Pessoal .regido pela ~egi~lação Trabalhista e de Gratificação pela Representação
de Gabmete da Universidade Federal de Alagoas, os cargos. funções empregos
e encargos de Gabinete, relacionados no Anexo IV deste Decreto, ~ando" o
pagamento a colaborador eventual retribuído mediante recibo, constante do mesmo Anexo.
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Art. 40 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento, aos funcionários incluídos no Novo Plano de Classificação de
Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a
este vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, poTventura,. venham sendo
percebidas pelos referidos funcionários a qualquer titulo e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de
serviço.
§ 10 Da Importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 10 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário, desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 20 A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transposiçao ou transformação, só poderão perceber as gratificações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-Iei número 1.341, de
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação
pertinentes.
I
(
Art. 50 O órgão de pessoal apostilará os títulos dos funcionários abrangtdos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 60 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo H, vigorarão a partir de 10
de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de Alagoas.
Art. 70 Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
da Universidade Federal de Alagoas, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 80 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasílía, 17 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 870 da República.
GEISEL

ERNESTO

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram !publicados no D. O. de
29-12-75 (Suplemento).

DECRETO N° 76.868 -

DE

17

DE DEZEMBRO DE

1975

Dtspõe sobre a transposícao e transformação de cargos para Categorias Funcionais
dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nível Su-períor, Outras Atwidades de Nivel Médio e Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, do Quadro Permanente da Universidade Federal do Paraná, e dá
outras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da ConstituiçãO
e tendo em vista o disposto noz artigos 80 e 9'" da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP número 10.790, de 1975,
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Artifice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice
de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações, Artífice de Carpintaria e
Marcenaria e Artifice de Artes Gráficas do Grupo Artesanato. Código: ART-700;
Agente Administrativo e Datilógrafo do Grupo serviços Auxiliares, Código:
SA-800; Médico, Enfermeiro. Nutricionista. Técnico em Reabilitação, PSlCÓ:OgO,
Farmacêutico, Odontólogo; Médico veterínárío, Engenheiro-Agrônomo, Engenheiro
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Florestal, Engenheiro, Arquiteto, Geógrafo, Geólogo, Químico, Economista, Técnico
de Administração, Contador, Estatístico, Técnico em Assuntos Educacionais, Técni-

co em Assuntos Culturais, Sociólogo, Assistente Social, Técnico -em Comunicação

Social e Bibliotecário, do Grupo outras Atividades de Nível Superior, Código:
NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Agente de Serviços Com-

plementares, Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,

Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Engenharia, Desenhista,

'I'ecnologísta Auxiliar em Assuntos Educacionais, Auxiliar em Assuntes Culturais,
Agente de Telecomunicações e Eletricidade. Agente de Comunicação Social, Agente
de Cinefotografia e Microfilmagem, Tradutor, Taquígrafo, Técnico de Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo Outras Atividades
de Nível Médio, Código: NM-IOOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria, do
Grupo Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código: TP-1200; do Quadro
Permanente da Universidade Federal do Paraná, os cargos cujos ocupantes se
habilitaram no processo seletivo' de que tratam os Decretos de estruturação dos
referidos Grupos com as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2° Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam Incluídos
no Quadro Suplementar da Universidade Federal do Paraná, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei n- 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal da Universidade
Federal do Paraná os cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto.
Art. 4° O órgão de pessoal apcstilará os títulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuem.
Art. 5° A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automatlcamente, o pagamento, aos servidores Incluídos no Novo Plano de Classificação de
Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a
este vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo
percebidas pelos referidos servídcres a qualquer titulo e sob qualquer forma,
ressalvados, apenas, o saíárro-família e a gratificação adicional por tempo de
serviço.
~ 1° Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 1° de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
e vantagens de que trata este artigo, porventura percebidas pelo servidor, desde
aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 2° A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos,
atingidos pela transpoaiçào ou transformação, só poderão perceber as gratificações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341, de
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação
pertinentes.
Art. 6° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigorarão a partir de 1°
de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Paraná.
Art. 7° Os servidores optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do Paraná, na forma do Anexo V deste Decreto.
ATt. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Bras1lia, 17 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis

trezzcsc

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D.O. de
29-12-75 (Suplemento) ..
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DECRETO N9 76.869 - DE 19
DEZEMBRQ DE 1975

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Emissora Jalense utaa., que passará a aeno-nsmarse Rádio Brasil Novo t.taa., para
executar serviço de radiod'ifusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item I'H. combinado com
o artigo 89, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
69 da Lei no 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC nc 30.070 de 1973,
DECRETA

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei n94.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto no 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de novembro de 1973, a concessão outorgada pelo Decreto nc ..
48.701, de 4 de agosto de 1960, publícado no Diário Oficial da União de
18 subsequente, à Rádio Emissora Jalense Ltda., que passará a denominarse Rádio Brasil Novo Ltda., para executar na cidade de São José do Rio
Preto, ES;3Jdo de São Paulo. sem aireito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional.
§ 1Q A execução do serviço de radiodifusão. cuja outorga é renovada uor
este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n.v 71.825, de 8 de fevereiro de 1973.
às quais a entidade aderiu, mediante
termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as caracteristicas 'ecnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às que forem estabelecidas.

Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrcrío.
Brasília, 19 de dezembro de 1975;
154'? da Independência e S79 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO NQ 76.870 - DE 19
DEZEMBRO DE 1975

DE

Ren':JVa por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádio Brasil S. A., paTa
executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical•.na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lII. combinado com
o artigo 89, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
69 da Lei nc 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC no 12.755-73,
:lECRETA

Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei n'?.
4.117, de 27 de agosto de 19ô2, e artigo 29 do Decreto nv 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a partir de 19 de maio de 1973,
a outorga deferida pela Portaria ....
MVOP nv 1. 005, de 11 de novembro de
1949, publicada no Diário Ojicinl 'da
União de 12 subsequente, à Rádio
Brasil S. A. para executar na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
§ lI? A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, reger-se-á de acordo
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nv 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a entidade aderiu, mediante
termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria. as ca actensticas teon-ca., Sr~
gundo as quais deverá ser executado
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o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às que forem estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e S'!? da

República.
ERNESTO

GEISEL

Euclides Quandt de Oliveira

DECRETO

N.O 76.871
DEZEMBRO DE

- DE 22
1975

DE

Fixa o valor tributável dos produtos
dO item 24.02.02.99 (cigarros), da
Tabela anexa ao Decreto n." 73.340,
de 19 de dezembro de 1973, e a
margem bruta do varejista.

O Presidente da Repúbüca,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item !II, da Constituição, e tendo em vista a delegação contida no parágrafo r.ntco do
artigo 8." da Lei n." 5.368, de 1 de
dezembro de 1967,
DECRETA:

Art. 1." O valor tributável dos produtos do item 24.02.02 99 (cigarros).
da Tabela anexa ao Decreto número
73.340, de 19 de dezembro de 1973,.
é de 18,08134% sobre o preço de venda a varejo e a margem bruta do
varejista é de 11 % sobre o referido
preço.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor em 1." de janeiro de 1976, revogadas as disposições em -iontrárlo.
Brasília, 22 de dezembro de lS75;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Símonsen

--_.

DECRETO N.o 76.872 -

DE

22

DE

DEZEMBRO DE 1975

Regulamenta a Lei n.o 6.050, de '24 se
maio de 1974, que disPõe sobre a
fíuoretaçõo da água em sistemas
públiicos de abastecimento.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item nr, da Constituição e teu-

do em 'vista o disposto na Lei número
6.050. de 24 de maio de 1974.
DECRETA:

Art. 1.0 Os projetos destinados à
construção ou à ampliação de sistemas públicos de abastecimento de
água deverão conter estudos sobre a
necessidade de nuoretacão da água
para consumo humano.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo se aplica inclusive aos sistemas
que não possuam estação de tratamento nos quais deverão ser utilizados métodos e processos de fluoretacão apropriados, observado o contido
no § 1.9 do artigo 2.0 , deste Decreto.
Art. 2. 0 Fica o Ministério da Saúde nos termos da alínea b do item I
do artigo V~ da Lei n. o 6229, de 17'
de julho de 1975, autorizado a estabelecer normas e padrões para a
fluoretaeão da água, a serem observados em todo o território nacional.
§ 1.0 As normas a que se refere es~
te artigo fixarão as condições de
obrigatoriedade da fluoretacâo <ia
água levando em consideração o teor
natural de fluor já existente, a -iabrlidade técnica e econômica da medida e o respectivo quadro nosológtco
dental da população.
§ 2. 0 As normas e padrões a que se
refere este artigo disporão sobre:
a) a concentração míníma recomendada e a máxima permitida de ion
fluoreto a ser manida na água dos SIStemas públicos de abastecimento;
b) métodos de análise e procedimentos para determinação da ccn ~
centração de íon fluoreto nas águas de
consumo público;
c) tipo de equipamento e técnicas
a serem utllizadas na fluoretaçâo da
água.
§ 3.0 As normas e padrões de que
trata este artigo serão aprovados P01'
Portaria do Ministro de Estado da
Saúde.
Art. 3.0 Compete aos órgãos responsáveis pelos sistemas públicos de
abastecimento de água dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e
dos Territórios o projeto, instalação.
operação e manutenção do sistema
de fluoretaçãc de que trata este regulamento .
Art. 4.0 Compete às Secretarias de
Saúde ou órgãos equivalentes dos Estados. do Distrito Federal, dos Municípíos e dos Territórios examinar e
aprovar os planos e estudos de nuore-
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tação contidos nos projetos a oue se
refere o artigo 1.0 deste Decreto, dentro de suas respectivas áreas de jurisdição.
Art. 5}~ O Ministério da Saúde, em
ação conjugada com as Secretarias de
Saúde ou órgãos equivalentes exercerá a fiscalização do exato cumprimenta das normas estabelecidas neste
Decreto e nas demais complementares.
Art. 6.° Os dirigentes dos órgãos
responsáveis pelos sistemas públicos
de abastecimento de água ficarão sujeitas às sanções administrativas cabíveis. de acordo com o regime [urídlco a que estejam submetidos, uelo
não cumprimento deste Decreto e de
suas normas complementares.
Art. 7.° Os órgãos oficiais de crédito concederão facilidades para cotenção de financiamentos destinados a
instalação dos sistemas de fluoretaçâo da água.
Art. 85' O Ministério da Saúde em
colaboração com órgãos oficiais e outros reconhecidos pelo Poder Público,
promoverá as medidas necessárias à
implementação do disposto neste Decreto. inclusive a capacitação de recursos humanos visando a melhorar
as condições de saúde dental da população.
Art. 9.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 22 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Paulo de Almeida Machado
Mauricio Rangel Reis

Técnica e Extensão Rural ~lVlbRATEB. é .nxado em Crê
.
30.UUU.OUO.UO (trinta milhões Qe cruzeiros), pertencente, em sua totalidade. à União.
Art. 2.9 Concluidos os trabalhos ;J,
cargo da Comissão Especial a que se
refere o artigo 5.° do Decreto numero
75.373. de 14 de fevereiro de 19'15, os
bens objeto de díscríminaçào e avaliação serão incorporados ao patrimônio da EMBRATER, como integralização do capital subscrito pela União.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 22 de dezembro de 1975;
1M<> na Independência e 87 0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Mario Henrique Simonsen

Alysson paulinelli

DECRETO N." 76.874 -

DE: 22 DE

DEZEMBRO DE 1975

Prorroga o prazo de intervenção governamental na área prioritária..
para fins de Retorma Agrarza, cssim declarada pelo Decreto número
73.082. de 5 de novembro 'de 1973.

O Presidente da República.
usando da atribuição que the confere o artigo 81, item III, da Constituição. e tendo, em vista o disposto no
artigo 43, § 2.°, alínea b, da Lei número 4.504, de 30 de novembro de
1964,

DECRETA:

DECRETO N.o 76.873 -

DE

22 DE

DEZEMBRo DE 1975

Fixa o caPital inicial da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Ru-ral EMBRATER e
dá outras providências.

O Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Oonsucurcao,
tendo em Vista o disposto no artigo
6.° da Lei n.c 6.126 de 6 de novembro
de 1974, e de acordo com a Exposícâo
de Motivos n.o 179 do Senhor Ministro da Aarícujtura,
DECRETA:

Art. 1.0 O Capital Social inicial da
Empresa Brasileira de Assistência

Art. 1.0 Fica prorrogado, até 31 de
dezembro de 1978, o prazo de intervenção governamental, de que trata o
artigo LOdo Decreto n. o 75.093. ãe 19
de dezembro de 1974, na área prioritária, para fins de reforma agrária,
assim declarada pelo artigo 1.0 do Decreto n.v 73.082, de 5 de novembro de
1973.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1075;
154.° da Independência e 87.°
da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Alysson paulinelli
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DECRETO N,o 76.875 DEZEMBRO DE 1975

concede autorização à

DE

22

empresa

DE

In-

nos dias feriados civis e religiosos,
fabris

que

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, de acordo com o artigo 55\ oarágrafo único da Lei nv 605. de 5 de

janeiro de 1949, combinado com o artigo 7,°, § 2.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 27.048, de 12 de
agosto de 1949,
DECRETA;

Ar,t. 1.0 Fica autorizada a empresa
Indústrias de Papel Simão S. A., com
sede na Cidade de São Paulo, Caplte.í.
a funcionar, em seus estabelecimentos fabris situados respectivamente à
rua Manifesto n'' 931, na Cidade de

São Paulo, rua Campos Sales sem
número, em Mogt das Cruzes, Fazenda S. Silvestre, Km. 84 da Estrada
Velha São Paulo-Rio, .racareí. todos
no Estado de São Paulo, aos domingos
e nos dias feriados civis e religiosos,
devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal forma que
o repouso remunerado de seus empregados, pelo menos de sete em sete semanas, coincida com o domingo.
Art. 2.9 A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, nos citados estabelecimentos, novos empregos para pessoal não especializado.
Art. 3.° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publicação deste decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente autorização,
bem como o integral cumprimento "ia
legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada, autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação
deverá ser feita perante o Delegado
Regional do Trabalho que, após a necessária inspeção, opinará quanto ao
prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à decisão do
Ministro do Trabalho.
Art. 4.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975';
154.° da Independência e 87.° da
RePública.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo prieto

DECRETO N.o 76.876 DEZEMBRO DE

dústrias de Papel Simão S. A., ccrn
sede na Cidade de São Paulo r,api-tal, paTa funcionar aos domingos e

nos estabelecimentos
menciona.

EXECUTIVO

DE 22 DE

1975

Concede autorização à empresa nu
Pont do Brasil S .A. - Indústrias'

~~í:J;caJ~ cg~ S;::lo~a;~()f;:~~~~

nar aos domingos e nos feriados civis e reuaíoeoe. no estabelecimento
fabril que menciona.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de acordo com o artigo 5,° parágrafo único, da Lei n.v 605, de 5 de
janeiro de 1949, combinado com o artigo 7.°, 2.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n,» 27,048, de 12 de
agosto de 1949,
ê

DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizada a empresa
Du Pont do Brasil S.A. - Indústrias
Químicas. com sede na Cidade de São
Paulo, Capital, a funcionar, em seu
estabelecimento fabril, situado no Município de Paulínía, Estado de São
Paulo, aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, devendo a requerente organizar escala de revezamento; de tal forma. que o repouso remunerado de seus empregados, pelo menos de sete em sete semanas, coincida
com o domingo.
Art. 2.° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento. novos empregos
para pessoal não especializado.
Art , 3,° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos. a contar da publicação deste decreto, deverá comprovar que persistem as razões que motivaram a presente autorização. bem
como o integral cumprimento da legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação
deverá ser feita perante o Delegado
Regional do Trabalho que. após a necessária inspeção, opinará quanto -ao
prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à decisão do Ministro do Trabalho,
Art. 4.° Este decreto entrará em v1gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, 22 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEÍSEL

Arnaldo Prieto
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DECRETO N.o 76.877 -

DE 22 DE

DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a Estrutura Básica do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e dá outras providencias.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens lI! e V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
autarquia federal criada pela Lei número 5.537, de 21 de novembro ue
1968, sob a denominação de Instituto
Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP) e transformada em Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação pelo Decreto,
lei n.v 872, de 15 de setembro de 1969,
vinculado ao Ministério da Educação
e Cultura, com sede e foro na Capital
da República, tem como finalidade,
observadas as diretrizes do planejamento nacional da educação, captar
recursos financeiros e canalizá-los para. o nnancíamento de projetos educacionais e culturais, notadamente nas
áreas de ensino, pesquisa, planejamento, curriculos,· alimentação e material escolar e bolsas de estudo.
Art. 2.° O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
compõe-se de;
I - Unidade Deliberativa
Conselho Deliberativo
II - Unidade Executiva
Secretaria Executiva
Art. 3.° O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F'NDE
será administrado pelo Conselho Deliberativo, através da Secretaria Executiva, que funcionará como órgão de
assessoramento e de execução das decisões do referido Conselho.
Art. 4.° O Conselho Deliberativo Será constituído de 11 (onze) membros,
designados pelo Ministro de Estado
da Educação e Cultura, cuja composição obedecerá à seguinte representação:
I - 01 (um) representante do Ministério da Fazenda;
II - 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
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01 (um) representante do
Maglstérío;
IV - 01 (um) representante do empresariado Nacional;
V - 01 (um) representante dos estudantes;
VI 06 (seis) representantes do
Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo será presidido pelo Ministro
de Estado da Educação e Cultura ou
seu representante.
Art. 5.° A Secretaria Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE terá a seguinte
estrutura básica;
I - órgãos de Assistência Direta e
Imediata ao Secretário Executivo
a) Gabinete
b) Procuradoria
c) Auditoría
II - órgão Central de Planejamento
a) Diretoria de Planejamento
III - órgãos Centrais de Direção
Superior
a) Diretoria de Operações
b) Diretoria de Administração
c) Diretoria de Finanças
d) Diretoria de Pessoal
Art. 6.° A Secretaria Executiva será
dirigida por Secretário Executivo; o
Gabinete e a Auditoria por Chefe; a
Procuradoria por Procurador-Geral e
as Diretorias por Diretor-Geral, sendo esses cargos e funções providos na
forma da Iegtelaçâo pertinente.
Art. 7.° Ao Conselho Deliberativo
compete:
I - deliberar sobre:
a) financiamento de projetos e programas educacionais e culturaia, promovidos pela União, quando nele se
utilizarem recursos próprios do FNDE;
b) concessão de assistência nnencíra aos Estados, Distrito Federal, Terrrtórios, Municípios e estabelecimentos particulares, quando nela se '"tilizarem recursos próprios do FNDE;
c) financiamento de bolsas de estudo. manutenção e estágio a alunos dos
cursos superior e de 1.0 e 2.° graus,
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quando nele se utilizarem recursos
próprios do FNDE;
d) o orçamento próprio do FNDE e
suas alterações, bem como acompanhar-lhe a execução;
l i - formular a política de captação e canalização dos recursos financeiros do FNDE;
UI - apreciar, preliminarmente, as
propostas orçamentárias das universidades federais e estabelecimentos de
ensino de segundo grau e superior,
mantidos pela União, visando à compatibilização de seus programas e projetos com as diretrizes educacionais
do Governo;
IV - aprovar as contas da Secretaria Executiva do FNDE;
V - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Art. 8." A Secretaria Executiva
compete:
I - assessorar o Conselho e executar suas deliberações;
II - atuar como órgão de apoio
administrativo do Conselho;
III - dirigir, coordenar, supervisionar e controlar .as atividades administrativas dos órgãos integrantes de sua
estrutura;
IV - emitir parecer sobre a utilização em projetos e programas especificas de recursos do FNDE, cuja aplicação global tenha sido autorizada pelo Conselho, submetendo-os à aprovação do Presidente;
V - articular-se com órgãos e entidades interessados na utilização de recursos do FNDE, especialmente com
os do Ministério da Educação e Cultura, visando à compatibilização de
tais recursos com os projetos e programas respectivos;
VI - manter o Conselho Deliberativo permanentemente informado sobre
a execução orçamentária e, especialmente, sobre o cumprimento das deliberações do colegiado.
Art. 9.0 Ao Gabinete compete p-estar assistência ao Secretário Executivo em sua representação política e
social e incumbir-se do preparo e
despacho do expediente.
Art. 10. A Procuradoria compete
prestar assessoramento jurídico ao
Conselho e à secretaria Executiva do
FNDE, e promover, por delegação do

Presidente, a defesa dos interesses do
FNDE, nas esferas judicial e administrativa.
Art. 11. A Auditoria compete prestar assistência ao Conselho e à Secretaria Executiva do FNDE, no exercicio da supervisão e controle do cumprimento das normas de adrrrínistra.,
ção contábil e financeira.
Art. 12. A Diretoria de Planejamento compete, como órgão secctonaj
no Sistema de Planejamento Federal,
dirigir as atividades inerentes a elaboração e acompanhamento do planejamento, o' çamento e modernização
administrativa.
Art. 13. A Diretoria de Operações
compete implementar, controlar e avaliar a execução de programas, proje-,
tos e atividades específicas do FNDE.
Art. 14. A Diretoria de Administração compete, como órgão integrante
do Sistema de serviços Gerais - ...
SISG, gerir e executar as atividades
de administração de edífícíos públicos, imóveis residenciais, material,
transporte e protocolo, movimentação
de expedientes, arquivo, transmissão e
recepção de mensagens e administração patrimonial.
.
Art. 15. A Diretoria de Finanças
compete, como órgão seccional dos Sistemas de Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria, exercer as
atividades estabelecidas nos atos que
dispõem sobre a estrutura e funcionamento desses sistemas.
Art. 16. A Diretoria de PeSSOal
compete, como órgão seccional do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), exercer as atividades de gestão e execução dos assuntos concernentes' à administração
de pessoal.
Art. 17. O patrimônio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE será constitui do dos
bens e valores por ele adquiridos, ou
que lhe foram ou vierem a ser transferidos.
Art. 18. Para o desenvolvimento de
suas atividades, o FNDE contará com
os seguintes recursos financeiros:
I - recursos orçamentários que 'he
forem consignados;
II - recursos provenientes de incentivos fiscais, conforme dispuser a
legislação específica;
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III - recursos provenientes do Salário-Educação a que se refere a alínea "b" do art. 2." do Decreto-lei número 1.422, de 23 de outubro de 1975;
IV - recursos transferidos pelos
Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como contrapartida da assistência financeira da
União, prestada através do FNDE;
V - quantias recolhidas por empresas públicas e sociedades de economia
mista por força de dispositivos legais;
VI - recursos decorrentes de restituições relativas à execução de programas e projetos financiados sob a
condição de reembolso;
VII - receitas patrtmoníais:
VIII - doações e legados;
IX - resultados de inversões financeiras e juros bancários de suas contas;

X - empréstimos contratados no
Pais ou no exterior;
XI - recursos de outras fontes.
Art. 19. O Conselho Deliberativo,
observado o disposto no Decreto-lei
n." 1.422, de 23 de outubro de 1975, e
as diretrizes do planejamento nacional da educação, estabelecerá os critérios de alocação dos recursos do Salário-Educação.
Art. 20. Serão objeto de financiamento os programas e projetos educacionais e culturais, inclusive nas
áreas de ensino, pesquisa, planejamento, currículos, alimentação e material
escolar, e formação e aperfeiçoamento de pessoal docente.
Parágrafo único. Será concedida
preferência aos programas e projetos
que melhor correspondam às necessidades de formação de recursos humanos para o desenvolvimento nacío-

nal ,
Art. 21. O financiamento do PNDE
será concedido nas modalidades de teembolsável ou não reembolsável e ficará condicionado, sempre, à aprovação
de programas e projetos específicos.
Art. 22. Na concessão de financiamento reembolsável, observar-se-á a
conveniência, a garantia e a liquidez
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da operação, mediante exame de cada
proposta, nos termos de instruções
que para este fim serão baixadas pelo
Conselho Deliberativo.
§ 1." O valor do financiamento será,
no máximo, igual a 80% (oitenta por
cento) do total do empreendimento.
§ 2." Nas operações de financiamento, os indices de correção monetária a
serem utilizados pelo FNDE serão os
fixados pelo Governo Federal, de
acordo com as normas especificas a
serem baixadas pelo Conselho Deliberativo.
Art. 23. O financiamento não reembolsável somente poderá ser concedido a instituições que não tenham
fins lucrativos.
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre os programas e
projetos de instituições particulares de
ensino ou pesquisa que poderão ser
objeto de assistência financeira do
FNDE.

Art. 24. O FNDE tomará as medidas necessárias junto às: entidades e
órgãos encarregados da aplicação de
seus recursos, objetivando o fiei cumprimento da programação e da legislação pertinente, inclusive com relação ao disposto no artigo 4." do Decreto-lei n.v 1.422, de 23 de outubro ce
1975.
Art. 25. O detalhamento da estrutura, a competência dos órgãos e as
atribuições dos dirigentes serão objeto de normas especificas a serem baixadas através de regimento 'no-mo.
Art. 26. Os cargos, empregos e funções decorrentes da estrutura- baíxada por este Decreto consta-ao da lotação a ser encaminhada ao órgão
Central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, nos
termos da legislação vigente.
Art. 27. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975;
154." da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N. o 76.878 ...,..... DE 22
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede à Minérios Industriais do
Sul S. A. o direito de lavrar argila
no Município de Urussanga. Estado
de Santa Catarina.
O Presidente da República:

usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item lII, da Constituição e
nos termos do art. 43 do Decreto-lei
n. Q 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração). alterado pelo

Decreto-lei n.? 318. de 14 de março de
1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica outorgada à Minérios
Industriais- do Sul . S'~ A. concessão
para lavrar argila em terrenos de propriedde de Maximiliano Gaidzinski,
no lugar denominado Linha Estrada
Crícíúma, Distrito de Cocal, Municí-

pio de Urussanga, Estado de Santa
Catarina. numa área de dezoito hectares e setenta e cinco ares
.
(18,75ha), delimitada par um retângulo, que tem um vértice a oitocentos e sessenta metros (860m), no rumo verdadeiro de quarenta e quatro
graus e dez minutos sudeste
.
(44.0 1O'S E ) , da Igreja de Rio Gallo e
os lados divergentes desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: quinhentos metros (500m),
leste (E); trezentos e setenta e cinco
metros (375), sul (S).
. Parágrafo Único. A concessão de
que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44. 47 e suas alíneas e 51 de.
Código de Mineração e de outras referidas no mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
ficando" também estabelecido' o seguinte:
-' a) a concessão fica sujeita às estio.
outações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 51.726. de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução n.» 3,
de· 30 de abril de 1965. da Comissão
Nacional de Energia Nuclear;
b) "o concessionário fica obrigado a
recolher aos cofres públicos os tributes devidos à União. em cumprimento
do disposto no Decreto-lei n.v 1.::138,
de 21 de outubro de 1969:
c) se o concessionário, não cumprir
qualquer das obrigações que se lhe
incumbem. a concessão será dectarada caduca ou nula. na forma dos artigos 65 e 66 <10 Código de Mineração;

d) a concessão .de lavra terá 'Por
título este Decreto, que será transcnto no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2.° A:3 propriedades vízlnhas
estão sujeitas às -servidões -de solo e
subsolo, para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 3,0 Este Decreto entrará em
vigor .na data de sua publicação. revosadas ao; dt-nostções em contrário.

lDNPM 818.248-70).

Brasília, 22 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.') da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Velei

DECRETO

N~o

76.879 - DE 22
.1975

DE

DEZEMBRO DE

Declara de utilidade pública', para
fins de constituição de servidão 2dministrativa. faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão da companhia' Paulista âe
Força e Luz -CPFL no Estado de
São Paulo.

O Presidente da República,
usando' da .atribuição que lhe confere
o art. 81, item UI da Consbitulcão. e
tendo em vista o disposto no art. 151,
letra c. do Código de Águas. regulamentado pelo Decreto' n.~35.851. .je
16 de julho de 1954. e, 'de acordo com
o que consta do Processo n.« 'MI\lE
703.536-75,

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura; tendo
como eixo o ramal de linha de 'iransmissão que 'parte de um, ponto dauinha de transmissão Lins ....:... Marília
.entre as estruturas números 15-6 e
157) para a subestacão de Gctulu-a,
no Município de.Getuhna, no "ratado
de São Paulo. cujo projeto e nlanta
de situação n.« BX-D-1O.684 - S. P.
foram aprova-dos 'por ato 10 Olretcr
da Divisão de Concessão de Servlcos
de Eletricidade do Departamento Nacional de águas e Energia Elétrica,
no Processo n.s MME 703.536-73.
Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz - ....
CPFL' a promover a constituição de.
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servidão administrativa nas referidas
á!eas de terra, na forma da Ieglslação
VIgente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão de que trata o artigo anterior.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência. da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, para o fim indicacio, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção,. operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-Iha assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atingidas pelo ônus,
limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compa'tfvel com a existência
da servidão, abstendo-se, em consequêncla, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que émbaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Art. 4.° A Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias
à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando
o processo judicial estabelecido no
Decreto-lei TI.o 3.365, de 21 de junho
de 1941. com as modificações introduzidas p"l~ Lei n.c 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5.Q Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro ãl'! 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL
Shigeaki Ueki

tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b" do Código de Aguas e,
no Decreto-lei número 3.365, de 21 de
junho de 1941, e o que consta do Processo n,c :MME 703.536-75,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica declarado de utílídade pública, para tíns de desapropriação, 1 (Um) terreno com a área total
de 7. 040,OU m2 (sete mil e quarenta
metros quadrados) necessário à implantação da SUbestação de Getulma,
no Município de Getulína, no Estado
de São Paulo.
Art. 2.° O terreno referido no arbígc
anterior compreende aquele constante
da planta de situação número
.
BX-SK-477~d-Si-', ap . . evada por
ato
do Diretor da Divisão de Concessão de
Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de .éguas e Energia
Elétrica, no Processo n,s MME .... ,.
703.536-75 e assim descrito: Um terreno, sem benfeitorias, localizado no
Município e Comarca de Getulína, no
Estado de São Paulo, de propriedade
atribuída a Acacio Pereira de Oliveira, assim configurado: tem início no
marco n.c 1, cravado na esquina do
futuro prolongamento da rua Rebouças com o futuro prolongamento da
Tua Armando Sales de Oliveira; deste
ponto, segue com o rumo e dístâncía
N 75.° 18' W· - 80,00 metros, margeando o futuro prolongamento da referida rua Armando Sales de Oliveira,
até o marco n.c 2; neste ponto, deflete à direita, formando um ângulo interno de 90.° DO'. e segue com o rumo
e distância S 759 18 E 80.00 metros
margeando a rua Washington Lula
até o marco n,c 3; neste ponto, deflete à direita, formando um ângulo Interno de 90.° 00', e segue com o rumo
e distância S 14° 42' W - 83,00 me ~
tros, . margeando o futuro prolongamento da rua Barão do Rio Branco
até o marco n.c 4; neste ponto. deflete à direita, formando um ângulo interno de 90.° 00", e segue com "uma
e distância S 14Q 42' W - 88,00 mp.tros, margeando o futuro prolongamento da rua Rebouças, até o marco
n.? 1, onde teve início esta descrição,
onde forma um ângulo interno de
(l

DECRETO N.? 76.880 DEZEMBRO DE

1975

DE

22

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de aesaaromtacõo, terreno necessário à implantação da subestação de Getulina, da COmpanhia
Paulista de Força e Luz - CPFL.
no Estado de São Paulo.
-

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

90.° 00'.

Art. 3.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz - ....
CPFL, a promover a desapropríaçâc
do referido terreno. na forma de legislação vigente, com os seus recursos próprios.
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parágrafo umco . Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei n,c 3.365, de 31
de junho de 1941, modificado pela Lei
número 2.786, de 21 de maio de 1956.
fica a expropriante autorizada a iR.

vocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de POS&e do terreno abrangi-

do por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubücação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87. 'J da
República,
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.881 - DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1975
Declara de util<idade pública. para fins
de constituição de sen;ici{í:J administrativa, faixa de terra destinado.
à passagem de linha de transmissão
da Light - Serviços de Eletricidade S. A., no Estado de São Paulo.
O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item lU da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 151,
letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n.? 35.851 de
16 de julho de 1954. e de acordo com
o que consta do Processo MME
703.343-75.
1

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
13 (treze) metros de largura, tende
como eixo a linha de transmissão que
parte de um ponto (entre as torres
TIS. 107 e 108) da linha de transnussão Edgard de Souza - Mutínga para
a subestação particular da Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS. nc
Município de Barueri, Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.. no Processo MME 703.343-75.
Art. 2.° Fica autorizada a Líght Serviços de Eletricidade S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de

terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário para a
passagem da linha de transmissão .Ie
que trata o artigo anterior.
Art. 3.9 Fica reconhecida a couve.
níêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Líght - Serviços de Eletricidade S. A•.
para o fim indicado, a qual compreen,
à~ o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo único. Os proptíctáríos
das áreas de terra atingidas pelo
ônus. limitarão o uso e gozo das mesmas ao aue for compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em
consequêncía. da prática dentro das
mesmas. de quaisquer atos que ambaracem ou causem danos, incluídos
entre eles os de erguer oonstrucõea ou
fazer plantações de elevado porte,
Art. 4.° A Light - Serviços de Eletricidade S. A., poderá promover. em
Juízo. as medidas necessárias à constdtulcão da servidão administrativa de
caráter urgente utilizando o processo
judicial estabelecido no Dccreto-Iet
n.v 3.365. de 21 de junho de 1941, com
as modificações íritroduztdas nela Lei
n.o 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 5.9 Este decreto entrará em vtgor na data da sua publicação .revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975~
154.° da Independência e 87.° da
República,
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.o 76.882 DEZEMBRo DE

DE

22

DE

1975

Declara de utilidade pública. para fins
de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, no Estado de São
Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item lU da Consblbnição, e
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tendo em vista o disposto no art. 151,
letra c, do Código de Águas. regulamentado pelo Decreto n.? 35.851, de
16 de julho de 1954, e de acordo com
o que consta do Processo TI.o MME
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transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda
o acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
Parágrafo único. Os proprietários
das áreas de terra atdngídaa pelo
ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a
existência da servidão, abstendo-se,
em consequêncía, da prática dentro
das mesmas, de quaisquer atos que
embaracem ou causem danos, Incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
Art. 4.° A Companhia Paulista de
Força e Luz-CPFL, poderá promover,
em JuÍZo, as medidas necessárias à
constituição da servidão admínlstrativa de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de [unho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.v 2.786 de 21 de maíc

703.130-75,

DECRETA:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, tu:
áreas de terra situadas na faixa de '3C
(trinta) metros de largura, tendo como eixo o ramal de linha de transmissão que parte da linha tronce
Pioneiros-Barretos (entre as estrutu
Tas ns. 79-2 e 80-1) até a subestação
de Minerva, no Município de Barretos.
no Estado de São Paulo. cujo projete
e planta de situação foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de Concessão de Serviços de Eletricidade de
Departamento Nacional de Aguas c
Energia Elétrica, no Processo número
MME 703.130-75.

Art. 2.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL a
promover a constituição de servídâc
administrativa nas referidas áreas de
terra. na forma da legtslacão vigente,
onde tal se fizer necessário, para 9.
passagem da linha de transmissão de
que trata o artigo anterior.
Art. 3.0 FL-;a reconhecida a CO!lVC-'
níência da constituição de servídãc
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação €
manutenção da mencionada linha de
DECRETO N9 76.883 -

EXECUTIVO

de 1956.

Art. 55' Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975;
154.° da Indepgndêncía e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda, o crédito suplementar no va~or de Cr$ 262.137.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição.
e da autorização contida no artigo 69 da Lei nümero 6.187. de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União -

Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de ....
Cr$ 262.137.000,00 (duzentos e sessenta e dois milhões, cento e trinta e sete
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mil cruzeiros). para reforço de dotações orçamentãrjas consignadas ao subanexo 2800, a saber:
Cr$ 1.00
2800 2801 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério

da Fazenda
2801.03080212.449 - Encargos de Exercícios Anteriores
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores .....
2801. 03080212 .451 - Reserva para Diferença de Câmbio
4.3.2.0 - Diferença de Câmbio
".....

2801.03080301.588 -

41.729. oou
20.000.000

Modernização e Aumento da Produtdvídade do Sistema de Fiscalização e Arre-

3.1.3.2 4.1.1. O -

cadação

Outros Serviços de Terceiros.. •........
Obras Públicas

151.000.000
49.408. mlO

TOTAL.

262.137.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 'orçamento aos subanexos 1700 e 2800 e de crédito especial reaberto pelo Decreto número 75.621, de 16 de abril de 1975, a saber:
Cr$ 1.00
1700 -.MINISTllRIO DA FAZENDA
.
11. 810.000
1701 - Gabinete do Ministro
Atividade -- 1701.03070212.230
3.1. 4. O - Encargos Diversos ...••................
220.000
1702 - Secretaria Geral
Atividade - 1702.03030412.005
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1. 900.000
1704 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade .- 1704.03080322.011
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
6.000.000
1709 - Delegacias Estaduais do MinistériO da
Fazenda
lltividade -- 1709.03070212.122
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
856.000
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
319.000
3.2.3.3 - Salário-Familia • .
.
8.000
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
238.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
15.000
1712 - Serviço do Patrimônio da União
Atividade - 1712.03070212.137
3.1.1.1 - Pessoal Civil .
01 - Vencimentos e vantagens Fixas
.
50.000
.
02 - Despesas variáveis
15.000
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
2.000.000
4.1.4.0 - Material Permanente
.
33.000
Atividade - 1712.03070212.140
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
21. 000
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
50.000
1713 - Departamento do Pessoal
Atividade - 1713. 03ü70212. 010
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
30.000
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
15.000
4.1 11. f) - Ms.tertal Permanente
.
40.000
.
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
250.327.000

ATOS DO

697

PODER EXECUTIVO

2801 -

Recursos sob Supervisão
da Fazenda
Atividade - 2801. 03080212.450
3.1.4.0 - Encargos Diversos
Atividade "- 2801 03080302.755
3.1.4.0 - Encargos Diversos

do

Ministério

c-s

1,00

327.000
250.000.000

TOTAL. ...•...••....•••...............

262.137.000

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 76.884 -

DE

22

DE DEZEMBRo DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério
àa Fazenda. o crédito especial àe Cr$ 870.000.000,00 para o fim que especifica.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da ConstitUiçâO,
e da autorização contida no artigo 1° da Lei número 6.273, de 28 de novembro de 1975,
DECRETA;

Art. lQ Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos Sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito especial no valor de .....
Cr$ 870.000.000,00 (oitocentos e setenta milhões de cruzeíros) , para atender
despesas a seguir discriminadas:
Cr$ 1,00
2800 2801 -

2801.03080422.760 3.1.4.0 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda
Encargos com Mutuários do Sistema Financeiro da Habitação

Encargos Diversos

870.000.000

Art. 2Q OS recursos necessártos à execução deste Decreto decorrerão
do su oeravit financeiro apurado no Balança Patrimonial do Exercício Financeiro de 1974, na forma do inciso I do § 1Q do artigo 43 da Lei número
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 1541,1 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João PaUlo dos Reis Velloso
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DECRETO N9 76.885 -

DE

EXECGTIVO

22

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Orçamento da UnUio -em lavor do Ministério da Fazenda e Encargos
Gerais Cil1 União o credito suplementar de Cr$ 74.329.600,00 para retorço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da. República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da consntuícao,
e da autorização contida no artigo 6° da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRBTA:

Art. 19 Fica aberto ao Orçamento da União, em favor do Ministério
da Fazenda e Encargos Gerais da União, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 74.329.600,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil
e seiscentos cruzeiros). para reforço de dotações orçamentárias consignadas
no vigente orçamento, a saber:

crs
1700 -

MINISTERIO DA FAZENDA

1703 -

Secretaria Geral
Entidades supervisionadas
Atividades a cargo da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Entidades Federais
Pessoal . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Entidades Federais
Auxílios para Amortização da Divida PUblica Externa •..........................
Projetos a Cargo da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Auxílios
para Equipamentos e Instalações . .
.
Auxílios para Material Permanente
.
Atividades a cargo da Superintendência
das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional
Ent;n8des Federais
AUXílios para Amortização da Divida Publica Externa
.

1703.03070212.891

-~

3.2.7.2
01
07
1703.05231422.891

-

3.2.7.2 03 4.3.7.1 02 -

1703.11655711.891 4.3.4. O 4.3.5.0 1703.11655712.891 4.3.7.1 -

02 -

.

1,00

8.329.600

80.000
100.000

780.000
720.000

5.056.000
1.473.600

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

.

120.000
66.000.000

2801 -

Recursos sob supervísão do Ministério
da Fazenda
Encargos com Inativos e Pensionistas
Inativos
.
Pensionistas
.

60.000.000
6.000.000

TOTAL

74.329.600

2801.15814882.015 2.2.3.1 3.2.3.2 -

.

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
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de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

c-s

1700 -

MINISTERIO DA FAZENDA

1703 -

Secretaria Geral
visionadas

1,00
8.329.600

.

Entidades Super-

Atividade -- 1703.03070212.891
3.2.7.2 -- Entidades Federais
":~ I
CU!'
os
.
4.3.4.0 - Auxílios
para Equipamentos e Insta-

80.000

lações . . ............•..................
Auxilios para Material Permanente .....

1.565.900
918.000

4.3.5.0 -

Atividade 3.2.7.2 01 Atividade -3.2.7.2 03 Projeto 4.3.3. O 3900 3900.99999999.999 -

3.2.6.0 -

1703.05231422.891

Entidades Federais
Pessoal . . ..........••..................

1.500.000

1703.11655712.891

Entidades FederaiS
Outros Custeios

.

120.000

.

4.145.700
66.000.000

.

66.000.000

1703.11655711.891

Auxilias para Obras Públicas
RESERVA DE

CONTING~NCIA

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

74.329.600

TOTAL

Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo rrr da Lei Orçamentária
em curso sofrerá as seguintes alterações:
a) Suplementação:
4700 ~ MINISTn:RIO DA FAZENDA
Entidcu;lies Supervisionadas

4702 4702.03070212.547 4702.05231422.131 4702.05231421.294 4702.11655711.293 -

Superintendência das Empresas mcorporadas ao Patrimônio Nacional
Administração da Superintendência ....
Manutenção da TV-Rádio Nacional de
Brasília .
Modernização da TV-Rádio Nacional de
Brasília .
Modernização da Estrada de Ferro Corcovado
........... ..... ....... ........
TOTAL ..............••................
b)

4700 -

180.000
280.000
1.220.000
6.649.600
8.329.600

Cancelamento:

MINISTERIO DA FAZENDA
Entidades Supervisionadas

4702 I\h"'rl"ile __

Superintendência das Empresas
paradas ao Patrimônio Nacional

Incor.
.

2.563.900
1.500.000
4.265.700

TOTAL ........••...•••....•.........•.

8.329.600

,.

'l'l

Alividade - 4702.05231422.131 • .
Projelo - 4702.11655711. 293 • .

.
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Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de. sua publICàçã.o,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique stmoneen
João paulo dos Rets vezzoso

DECRETO N9 76.886 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

19"75

Abre a Encargos Gerais da União --- Fundo de Desenvolvimento de Areas
Estratégicas o crédito especial de crs 1.290.872.000,00 para o fim que
especitica,

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Conatatutção,
e da autorização contida no artigo 19 da Lei número 6.274, de 28 de novembro de 1975,

DECRETA:
Art. 10 Fica. aberto a Encargos Gerais da União - Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas, o crédito especial no valor de
.
Cr$ 1.290.872 .OOO,Ou (hum btlhâo, duzentos e noventa milhões, oitocentos
e setenta e dois mil cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2803 - Fundo de Desenvotvímento de Areas Estratégicas
2803.116':::'0351.782 - Participação da União no Capital de Empresas
4.2.3.0 - Aquisição de Títulos Representativos de
Capital de Empresas em Funcionamento
1.290.872.000
Art. 29 OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
do superavtt financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 1974, na forma do inciso I do § 19 do artigo 43 da Lei número
4.320, de 17 de março 1oE. 1964.
Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 76.887 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1975

Retifica o Decreto número 76.606, de 17 de novembro de 1975, que abre ao
Ministério da Agricultura, em favor de diversas unidades orçamentárias,
o crédito suplementar de Cr$ 45.397.000,00.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constítuíção,
DECRETA:

Art. 19 Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 29 do Decreto número 76.606, de 17 de novembro de 1975, que abre ao Ministério da Agri-
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cultura, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 45.397.000,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa ~ sete mil cruzeiros).
Cr$ 1,00
Onde se lê

Projeto -- 1309.04140801.596
3.1.2.0 - Material de Consumo
••........
3.1.4.0 - Encargos Diversos ....•.................
~ojeto

-

1.156.000
.210.000

Leia-se:
1309.04140801.596

Material de Consumo
210.000
Encargos Diversos
1.156.000
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 8'{9 da
República.
3.1.2.0 3.1.4.0 -

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Alysson Paulinelli
Jotio Paulo dos Reis vetzoso

DECRETO

N9

76.888 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Interior, em javor da Secretaria Geral - Entidades
Supervisionadas•. o crédito. suplementar de cr$ 6.926.000,00, para retor-:
ço de dota"çao consignada no vigente Orçamento.
O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe 'confere o artigo 81, item IH, da Constdtuíção,
e da atuorízaçâo contida no artigo 6° da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
.
ors 6.926.000,00 (seis milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros), para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento ao subanexo HlOO,
a. saber:
Cr$ l,OU
1900 - MINISTf:RIO DO INTERIOR
1903 - Secretaria Geral
Entidades Supervísíonadas
1903.14760212.901 - Atividades a cargo do Departamento Nacional de Obras de Saneamento
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 -

Pessoal . . ............•.•.••............

6.926.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
da anulação parcial de dotação orçamentàrta consignada no vigente Orça-

mento, a saber:
2800
2802

crs 1,00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão da Secretaria

de Planejamento da Presidência da República
Projeto ....:. 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.01 :- Vencimentos e Vantagens Fixas

6.926.000
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Art. 3° Em decorrência do crédito suplementar aberto, o anexo lU
da Lei Orçamentária em curso obedecerá à seguinte programação:
4900 -

MINISn:RIO DO INTERIOR -

4902 -

dades Supervisionadas
Departamento Nacional de Obras de Sa-

Enti-

Cr$ 1,00

neamento

Suplementaçâo

4902.14760212.545 -

Administração do Departamento .••...•

6.926.000

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
I,
""
ERNESTO GEISEL

Mario Henrique Simonsen

João Paulo dos Rets Venoso
Mauricio Rengel Reis

DECRETO N9 76.889 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Iâínistério das Comunicações, o crédito suplementar de .....•....
Cr$ 16.198.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente OrçamentO.

o

Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6i? da Lei número 6. 187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 10 Fica aberto ao Ministério das Comunfceções, o crédtto euplementar no valor de crs 16.198.000,00 (dezesseis milhões, cento e noventa
e oito mil cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, a saber:

crs
1400 -

1,00

MINISn:RIO DAS COMUNICAÇOES

1401 1401.05070202.001 3.1.1.1 -

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de preVidência Social '"
1402 - Secretaria Geral
1402.05090412.005 - Coordenação do Planejamento
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Prevídêncía Social
.
1404 - Inspetoria Geral de Finanças
1404.05080322.011 - Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Bocral
.

795.800
138.700

50.000
947.900
135.000

639.700
109.700
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Cr$ 1,00
1405 1405.05291692.003 3.1.1.1 02 3.2.5. O 1406 1406.05070212.013 -

3.1.1.1 02 3.2.5. O.1407 -

3.1.1.1 -

02 3.2.5. O 1408 -1408.05070212.010 _
3.1.1.1 01 02 3.2.5.0 -

Divisão de segurança e Informações
Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
Pessoal Civil
Despesas variáveis
..
Contribuições de Previdência Social .. ,
Departamento de Admímstraçãc
Coordenacão dos Serviços Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Prevídêneía 80elal
.
Departamento
Nacional de 'I'eleccmumeações
Pessoal CiVil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social ....
Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas variaveta .•....................
Oontrrnuíçôes de Previdência Social ....

9.804.300
383.900
1.164.700

TOTAL ....•...........•...............

16.198.000

138.900
15.400

317.~00

46.700

1.240.000
270.000

Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
Art . 2°

c-s 1,00
2800 2802 Projeto 3.1.1.1 01 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão da gecretarla de
Planejamento da Presidência da República
2802.0~070213.100

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ;

.

16.198.000

Art.. 3i? Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
x-asnte, 22 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Sfmonsen
João Paulo dos Reis Velloso
Buctutes Quandt de Oísoeirà

DECRETO N.O

76.890 -

DE

22

DE DEZEMBRO DE

1975

Aore ao Mzmsterio do Ir tenor . em lavor da Coordenação do Projeto Rotuion,
o crédito suplementar de Cr$ 5.000. ODO,OO, para retorço de dotação
conszqnaaa no vzgente Orçamento,

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
e da autorização contida no artigo 6~ da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 Pica aberto ao Ministério do Interior, em favor da Coordenação do Projeto Rondon, o crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000,00
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(cinco milhões de cruzeiros). para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 1900 a saber'

Cr$ 1,00

190'1 MINISTÉRIO DO INTERIOR

1906 Coordenação do Projeto Rondou
1906.07442071.73~

Contribuição ao Fundo do Projeto
Rondou

3.2.7.9

Diversas.

._.........................

5.000.000

Art. 2.° Os recursos neceseártcs à execução deste Decreto, decor-erâo
de anulação parcial da dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanex-, 3900. a saber:

Cr$ 1,00

3900 R:BiSERVA DE CONTINGltNCIA
3900.99999999.999 Reserva de Contingência
3.2.6.0 Reserva de Contingência

5.000.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Stmonsen
João pazao dos Reis vezzcsc
lVWt.;TiclO icauçe: H,eZ:;;

DECRETO NQ 76. S91 -

DE

23

DE DEZEr\mRQ DE

1975

Inspóe mbrü a transixeiõao e transformação de empregos permanentes para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Ativt~
d.((des de Nível Superior, Outras Attvidades de Nível Médio, Serviços Juruiicos
e Serviços de Transporte Oficial e portaria. da TabeZa Permanente da Supermtetuiêncui do DesenvoZvimento da Região Sul, e dá outras providencias.

O Presidente da República,
usando da atribuição quê lhe confere o artigo Sl,
ção e tendo em vista o disposto nos artigos SQ e
de dezembro de 1970, e
que consta do Processo
ó

itens IH e VIII, da Constitui9Q da Lei número 5.645. de 10
número DASP 11. 929, de 1975,

DECRETA:

Art. 1Q São transpostos e transformados, na forma do Anexo l, para as
Categor.ías Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artífice
de Carpintaria e Marcenaria. Artífice de Artes .Gráfícas e Auxiliar de Artífice,
do Grupo Artesanato, código: LT-ART-700; Agente Administrativo, do Grupo
Serviços Auxiliares, código: LT-SA-SOO; Médico de Saúde Pública, Enfermeiro,
Engenheiro-Agrônomo, Engenheiro,. Arquiteto, Geógrafo, Geólogo, Eccnomísta,
Técnico de Administração, Contador, Técnico em Assuntos Educacionais, Sociólogo, Assistente Social, Técnico em Comunicação Social e Bibliotecário, do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior, código: LT-NS-900; Agente de Serviços de
Engenharia, Desenhista, -recníco em Cartografia, Agente de Comunicação social,
'I'écnicc de Contabilidade e Telefonista. do Grupo Outras Atividades de Nível
MédiJ, código: LT-NM-1000; Procurador-Autãrquíco, do Grupo serviços Jurid.icos, código: LT-SJ-llOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transport-e Oficial e Portaria, código: LT-TP-1200, da Tabela Permanenre da Buperfntendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), os
empregos permanentes e cargos cujos ocupantes se habilitaram no processe seletivo de que tratam os Decretos -de estruturação dos referidos Grupos, com as
alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste
Decreto. Q
Art. 2 O cargo relaclcnado no Anexo III deste Decreto fica incluído no
Quadro Suplementar da SUDESUL, na forma do disposto no parágrafo único do
artigo 14 da Leí número 5.645, de 1970.
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Parágrafo único. O emprego permanente relacionado no Anexo IV deste
Decreto fica incluído na Tabela Suplementar, regida pela legislação trabalhista, e
será extinto quando vagar.
Art. 3° Ficam extintos e suprimidos do Quad1'o de Pessoal, regido pela legislação trabalhista, e do Quadro Especial da SUDESUL, os empregos permanentes e os cargos relacionados.. respectivamente, nos Anexos V e V-A deste
Decreto.
Art. 4" O órgão de pessoal da SUDESUL lavrará na Carteira de Trabalho
e na Ficha Registro do Empregado, dos servidores relacionados no Anexo H,
as anotações que se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste
Decreto.
Art. 5° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
de salário indicadas nas relações nominais constantes do Anexo lI, vigorarão a
partdr de 10 de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos
recursos orçamentárias próprios da SUDESUL.
Art. 6" Os empregados permanentes, optantes por Categoria Funcional diversa daquela a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no QUadro
de Pessoal regido pela legislação trabalhista, na forma do Anexo VI deste Decreto.
Art 7" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasüía, 23 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87" da República.
ERNESTO GEISEL

João Paulo dos Reis Velloso
Mauricio Rangel Reis

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
29-12-75 (Suplemento).

DECRETO N" 76.892 -

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1975

inclui Categoria Funcional no Grupo Outras Atividades de Nível Superior,
a que se retere a Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá
ou tras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da eonstrtutçào. e tendo em vista o díspcsto no artigo 7" da Lei número 5.645, de 10
de dezembro de 1970,
DECRETA:

Art. 1 Fica incluída no Grupo Outras Atividades de Nível Superior,
estruturado pelo Decreto número 72.493, de 19 de julho de 1973, a Categorra Funcional de Inspetor de Abastecimento, designada pelo Código
Q

NS-937.

Art. 2° As classes integrantes da Categcrta Puncíonal prevista no arant-erior distríbuír-se-âo, na forma do Anexo deste Decreto, pela escala
de mveís do Grupo a que se refere o artigo 2° do Decreto número 72.493,
de H!73. e alterações posteriores.
Parágrafo único. Fica incluída no Nível 7 da escala de que trata este
artcgo, a seguinte característica:
"XV - a fiscalização da observância das leis de proteção ao
abasrectmento nas instituições de natureza privada, bem como ao
coleta e avaliação de dados e ínrormacões necessárias à formulaç ã o da
política nacional do abastecimento".
trgo

Art. 3° Somente poderá inscrever-se no concurso para ingresso na
Categoria Funcional de Inspetor de Abastecimento quem possuir qualquer
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dos diplomas de Contador, Técnico de Administração, Economista, Bacharel em Direito, Médico Veterinário e Engenheiro-Agrônomo, devidamente

regís trados.

Art. 4° Poderão integrar a Categoria Funcional de Inspetor de Abas-

tecimento, mediante transpcaíção, os atuais ocupantes de cargos de Inspetor
de Indústria e Comércio e de Inspetor de Trigo, que possuírem a escolarrdado a que se retere o artigo 3° deste Decreto.
Art. 5° Fica excluída, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio
estruturado pelo Decreto número 72.950, de 17 de outubro de 1973, a Ca~
tegcría Funcional de Agente de Abastecimento, designada pelo Código
NM-1D21.

Art. 6° Os ocupantes de cargos de Inspetor de Indústria e Comércio
e de Inspetor de Trigo, que não satisfizerem o requisito a que alude o
artigo 4°, poderão concorrer originariamente à inclusão na Categoria Funcional de Agente Administrativo do Grupo Serviços Auxiliares, a que se
refere o Decreto numero 71.236, de 11 de outubro de 1972.
Art. 7° Na aplicação do disposto nos artigos 1° a 4° deste Decreto serão
observadas, integralmente, as normas constantes do Decreto número 72.493,
de 1973.
Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogacaa as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis

o

vezzosc

anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de

26-12-75.

DECRETO N° 76.893 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1975

Dispõe sobre a transposição e transformação de cargos para categorias Funcionais dos Grupos Pesquisa Cientüíca e Tecnológica, Artesanato, Serviços Auxiliares. OUtras Atioiauâee de Nível Médio, e Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, do Quadro Permanente do Observatório Nacional.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens UI e VIII, da Constituição e tendo em vista o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei número 5.645, de
10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASP 012072, de 1975,
DECRETA:

Art. 1° São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Pesquisador em Ciências Exatas e da Natureza. do
Grupo Pesquisa Científica e Tecnológica, Código: PCT-200; Artífice de Mecânica,
Artífice de Eletricidade e COmunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria do
Grupo Artesanato, Código: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do
Grupo Serviços Auxiliares, Código: SA-800; Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Técnico em Cartografía, Agente
de Telecomunicações e Eletricidade, Agente de Cínefotografia e Microfilmagem,
Agente de Transporte Marttímo e Fluvial. do Grupo Outras Atividades de Nível
Médio, Código: NM-IOOO; Motorista Oficial e Agente de Portaria do Grupo SerViçOS de Transporte Ofíclal e portaria, Código: TP-1200, do Quadro Permanente
do Observatório Nacional, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo
seletivo de que tratam os Decretes de estruturação dos referidos Grupos com as
atteraçôes posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste
Decreto.
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Art. 20 Os cargos relacionados no Anexo III ficam incluídos no Quadro
Suplementar do Observatório Nacional, na forma do disposto no parágrafo único
do arrígo 14 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 30 O órgão de pessoal apostilará os Titulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 40 A partir da data da publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos funcionários incluídos no novo Plano de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, as gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordinário a este vinculado, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham
sendo percebidas pelos referidos funcionários a qualquer título e sob qualquer
forma, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo
de serviço.
§ 10 Da importância relativa ao pagamento das diferenças de vencimento
devidas a partir de 10 de novembro de 1974, por força da implantação do Plano
de Classificação de Cargos. serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retrtbuíçôes de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo tuncíonàrto, desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
§ 20 A partir da data da publicação. deste Decreto, os ocupantes dos cargos, atingidos pela transposição cu transformação, só poderão perceber as gratifkações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341,
de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertmentes ,
Art. 50 Os funcionarias optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no Quadro de Pesso-al
do Observatório Nacional, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 60 Os efeitos nnanceíros deste Decreto. com base nas faixas graduara
indicadas na relação nominal constante do Anexo II, vigoram a partir de 10 de
novembro de 1974, correndo a despesa à conta dos recursos orcamentáríos próprios
do Observatório Nacional.
Art. 70 Este Decreto entrará em vigor na data de sua puuücaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 870 da Repúbííaa.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga
João Pau/,o dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
31-12-76 (Suplemento).

DECRETO N° 76.894 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1975

Dtspõe sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Fun",.;
cionais dos Grupos: Tributação, Arrecadação e Fiscalização; Artesanato;
senu;os Auxzliares; Outras AtiVidades de Nível Superior; Outras Atividades
de l\'ível Médio; Semíços Jurídicos;OServiços de Transporte Oficial e Portaria,
do Quadro PermanenLe do Instituto do Açúcar e do Atcoot, e dá outras prO-cidéncia.s .

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e VIII, da oonsntutção e tendo em vista o disposto nos artigos 80 e 90 da Lei número 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP número 011131, de 1975,
DECRETA:

Art. 10 São transpostos e transformados. na forma do Anexo I, para .'\5
Categorias Funcionais de Fiscal de Tributos de Açúcar e Alcocl, do Grupo'I'rfbutaçâo, Arrecadação e Fiscalização, TAF-600; Artífíce de Eletricidade e
Comunicações, Artífice de Carpintaria e Marcenaria e Artifice de Artes Gráficas,
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'do Grupo-Artesanato, ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo
serviços Auxiliares, SA-800; Médico, Odontólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenneiro Arquiteto, Químico, Economista, Técnico de Administração, Contador
,E:5tô.tis'tíco, Técnico em Comunícaçâo Social e Bibliotecário, do Grupo Outr~
Attvtcíades de Nível Superior, NS-900; Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Ser.vdços.de Engenharia, Desenhista, 'Iecnologista, Agente de Ass~ntos da Indústria
'.'Acucareira, Agente de Ctneíotografla e Mtcroíflmagem, 'I'aquigrafo, Técnico de
: Contabilidade, Agente de Mecanização de Apoio e Telefonista, do Grupo Outras
Atividades de Nível Médio, NM-1000; Procurador Autárquico, do Grupo Serviços
Jurídicos, SJ-1100; e Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, TP-1200, do Quadro Permanente do Instituto
.ido. Açúcar e do Alcool, os cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo seletivo de que tratam os Decretos de estruturação dos referidos Grupos com as
alterações posteriores, conforme relação nominal constante do Anexo II deste
Decreto.
Art. 20 Os cargos relacionados no Anexo III deste Decreto ficam Incluínoa
no Quadro Suplementar do Instituto do Açúcar e do Alcool (IAA) , na forma do
disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970.
Art. 3° A inclusão no novo Plano de Classificação de oargcs dos ocupantes
de cargos, cuja situação é bloqueada na forma do Anexo I deste Decreto, bem
assim a percepção dos vencimentos e demais vantagens decorrentes da referida
mclusão, somente se tornarão efetivos após reexame de cada caso pelo órgão
de pessoal do lAA, ouvido o órgão Central do Sistema. de Pessoal Civil da Ad.mínistraçáo Federal.
Art. 4 0 Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal do Instituto do
Açúcar e do Alcool os cargos relacionados no Anexo IV deste Decreto .
Art. 50 O órgão de pessoal apostllará os titulos dos funcionários abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para. os que não os possuírem.
Art. 60 A partir da data de publicação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos tuncíonáríos incluídos no novo Plano de Classificação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, das gratificações referentes
ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva e ao serviço extraordiná-rio a este vinculado; da gratificação de exercício instituída pelo Decreto-lei número 1.108, de 24 de junno de 1970; das diárias instituídas pela Lei número 4.019,
de 20 de dezembro de 19b.í. e respectivas absorções, e de quaisquer outras retribuições que, porventura, venham sendo percebidas pelos referidos funcionários a
qualquer titulo e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o salário-familia e a
gratificação adicional por tempo de serviço.
, ' parágrafo único. A partli- da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos
, cargos, atingidos pela transposição ou transformação, só poderão perceber as gratífícações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341,
de 22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes..
Art. 70 Os funcionários optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente, concorrer são mantidos no QUadro de Pessoal
"do Tnstttuto do Açúcar e do Alcool, na forma do Anexo V deste Decreto.
Art. 80 Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo II, vigorarão a partir de 10 de
. novembro de 1974, correndo a despesa respectiva à conta dos recursos orçamentários
próprios do Instituto do Açúcar e do Alcool .
Art. 90 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 870 da República.
ERNESTO GEISEL
Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis VeUoso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
~1-12-76

(Suplemento).
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DECRETO N.o 76.895 -

DE 23 DE

DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a criação, no Ministério
da Agricultura, do Centro Nacional
de Engenharia Agrícola (CENEA)
e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe eonfere o artigo 81, itens lil e V. da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica criado no Mínístértc
da Agricultura, o Centro Nacional de
Engenharia Agrícola (CENEA), subordinado ao Ministro de Estado da
Agricultura, com autonomia adminístrativa e financeira, nos termos de
artigo 172 do Decreto-lei n.c 200, de
25 de fevereiro de 1967, com a nova
redação dada pelo Decreto-teí nv 9(10,
de 29 de setembro de 1969.
Parágrafo únioo. O CENEA terá
sua sede na área onde funciona a B'a~
zenda Ipanema. munícípío de Iperó,
Estado de São Paulo.
Art. 2.° Fica transferido ao
CENEA o atual patrimônio da Fa
zenda Ipanema, que atualmente -ntegra a estrutura da Diretoria Bstadua,
do Ministério da Agricultura em Sãc
Paulo.
Art. 3.° O CENEA tem por ünalíM

dade:

I - Desenvolver programas integrados, abrangendo todos os aspectos
da engenharia agrícola;
II - Planejar, programar, coordenar, controlar e promover a execuçãc
de cursos de treinamento em engenharia agrícola, de conformidade com
o programa geral de treinamento de
Ministério da Agricultura;
III - Oferecer apoio a üntversldades e órgãos de pesquisa na Iormaçãc
de CUlSOS de especíalizaçao, graduação e pós-graduação, bem como no
desenvolvimento de pesquisas básica;
e aplicadas de engenharia agrícola;
IV - Promover estudos e participar de projetos sobre tratores, máqulnas, ímplementos e ferramentas agrícolas;
V - Prestar assistência técnica para melhoria e expansão de órgãos de
treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal em engenharia agrícola;
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VI - Executar ensaios em tratores,
máquinas, implementas e ferramentas agrícolas, de fabricação ou montagem no país e de ímportação ;
VII - Desenvolver estudos com vistas à elaboração de normas técnicas
a serem aplicadas à engenharia agrtcola.
Art. 4" O CENEA será dirigido por
um Diretor, cujo cargo será providc
na forma da legislação em vigor.
Art. 5.° Os recursos consignados ac
projeto Implantação do Centro Nacional de Engenharia Rural, constan ~
tes da Lei Orçamentária vigente e os .
previstos para 1976, serão aplíeados
pelo Centro Nacional de Engenharia
Agrícola, obedecida a mesma classifi..
cação orçamentária.
Art. 6.'? As propostas dos orçamentos anual e plurianual do CENEA deverão ser submetidas à consíderaçâc
do Ministro da Agricultura, observando-se a mesma sistemática do Orçamento Geral e a competência do 6r
gão Central do Sistema de Planejamento Federal.
Art. 7.° A organização, o funciona..
mento e as atr'onnçoes 0.0 CENEA serão definidos ein Regimento Interno
a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Agcícultu..a, na forma da legislação vigente.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçóea em contrano.
Brasília, 23 de dezembro de 1975;
154,° da Independência e 87.'? la
República.
M

ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N," 76,896 -

DE

23 DE

DEZEMBRO DE 1975

Declara de interesse social, para fim
de desapropriação, imóvel rural situado nos Municípios de Brejo (,
Buriti. no Estado do
MC~'lPthão,
compreendido na área prioritáría
para fins de reforma
tLg'·á.Tia, ce
que tratam os Decreos 115. 70.J::!O.
de L" de março de 1972, e 71.195, de
4 de outubro de 1972.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe conrem os artigos 81, item 111, e 161, § 2.

ATOS
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da Constituição Federal e nos termos
das artigos 18 letras a, b, c e â, e
20, item V, da Lei n.o 4.504, de 30 dr
novembro de 1964, e do Decrete-lei nv
554,. de 25 de abril de 1969,
DECRETA:

Art. 1.0 E' declarada de interesse
social, para fins de desapropriação
nos termos dos artigos 18, letras a
. b, c e d, e 20, item V da Lei númerc
4.504, de 30 de novembro de 1964, uma

área de terras. denominada "Data
Saco das Almas', medindo, aproximadamente, 11.721,0000

ha (onze

mil

setecentos e vinte e um hectares), de
propriedade de Rubens Gonçal ves.
Freitas, Raimundo Gonçalves de Lima e Raimundo Lopes Vieira e outros
situada nos Municípios de Brejo
Burttl. no Estado do Maranhão.

E

Parágrafo único. A área a que se
refere este artigo limita-se. ao Ncrte, com a Data dos índios Anapurus;
ao Sul; com a Data Nazareth; a Leste
com a Data Arrayal e a Oeste, com as
Datas São Raimundo e Santa Cruz.
Art. 2.° O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrâría
INCRA fica autorizado a promover :3
desapropríaçãono todo ou em parte
da área. de terras de que trata o presente Decreto, na forma prevista nc
Decreto-lei n.c 554, de 25 de abril de
1969.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N.? 76.897 - DE 23
DEZEMBRO DE 1975

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Cenrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item 1I1, da Consttttnção
e nos termos do artigo 5.° "in fine",
da Lei n.c 3.890-A de 25 de abril de
1961, modiífoada pela Lei n.o 4.400,
de 31 de agosto de 1964,
DECRETA:

Artigo 1.0 Fica aprovada a alteração introduzida no artigo 5.Q dos Es-

tatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAs sccíedade de economia mista com sede em
Brasília e constituída na forma da
Lei "n." 3,890-A, de 25 de abril de 1961
conforme deliberação de sua Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 27 de outubro de 1975, o qual nassará a ter a seguinte redação:
"Artigo 5.° O Capital Social é de
Cr$ 14.600.000.000,00 (quatorze lJi·
Ihões e seiscentos milhões de cruzeiros)
dividido em 14.342.401.580 (quatorze
bilhões, trezentos e quarent-a (~ dois
milhões, quatrocentos e um mil, quinhentos e oitenta) ações ordinárias
13.857.996 (treze milhões oitocentos
e cinquenta e sete mil, novecentos e
noventa e seis) ações preferenciais
classe "A" e 243.740.424 (duzentos ,
quarenta e três milhões, setecentos e
quarenta mil, quatrocentas e vinte ....
quatro) ações preferenciais classe IlB"
no valor nominal de Cr$ 1,00 (urr.
cruzeiro) cada. uma" .
Artigo 2.Q Este Decreto entrará erro
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.9 da
República.
ERNESTO GEtSEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.? 76.898 - DE 23
DEZEMBRO DE 1975

DE

Renova prazo de concessão outorgada
à Celulose Irani S. A., para o 'USe..
exclusivo do aproveitamento hidráulico de um trecho do rio do Mato
no Município de Joaçaba. a:waL J1'[1J.,nicípio de Catanduva,
Eslau] de
Santa Catarina.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere.
o artigo 81, item IH, da Constdtulção
tendo em Vista o, disposto nc varttgc
80 do Decreto n.? 41.019 de 26 de fevereiro de 1957, e o que consta de
Processo n.o DAg.- 2.300-42,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica renovada, pelo prazc
de 30 (trinta) anos, a concessão ou-

Aros
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torgada à Celulose Irani S. A., sucessora de Celulose Iraní Ltda., pele
Decreto n.c 22.235, de 6 de dezembrc
de 1946, para o USO exclusivo do aproveitamento hidráulico de um trecho
do rio do Mato, no Município de .Jc-açaba, atual Município de Catanduva,
no Estado de Santa Catarma .
Art. 2.° Este Decreto entrará err:
vigor na. data da sua publicação, revogadas as disposições em contrâríc .
Brasília, 23 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.9 da
República.
ERNESTO .GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N.9 76.899 - DE 23
DEZEMBRO DE 1975

DE

Declara desnecessidade
e extimçue
cargo do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social(lNPS) e dá outras moouién-

ciae,
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item VIII, da Constrtuíçao
e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 1.0, do Decrete
n.c 65.871, de 15 de dezembro d~ 1969
e o que consta o Processo númerc
1.541-75 do Departamento Admínístrativo do Serviço Público (DASP),
DECRETA:

Art. 1.0 E' declarado desnecessário
e símu'çaneamente extinto, a parti!
de 1.0 de julho de 1975, 1 (um) cargc
de Professor de Ensino Secundãrio
código EC-507, do Quadro de Pessoa.
do Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS).
Art. 2.° E' incluída no regime da
disponibilidade a funcionária Aydi.
Cumplido Ferreira de Souza, ocupante do cargo a que se refere o artigc
anterior.
Art. 3.° Este Decreto entrará en:
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.9 da
República.
ERNESTO GEISEL

L.

G. do Nascimento e Silva

DECRETO N. o 76.900 - DE 23
DEZEMBRO DE 1975

711
DE

Institui a Relação Anual de Injorma.cõee Sociais - RAIS e dd outras
providências.
O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica Instituída a Relação
Anual de Informações Sociais
RAIS, a ser preenchida pelas empresas, contendo elementos destinados do
suprir as necessidades de controle, eStatistica e informações das entidades
governamentais da área social.
Parágrafo único. A RAIS deverá
conter as ínformações periodicamente
solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, Interior e Previdência e Assistência Social, especialmente no tocante:
• a) ao cumprimento da Iegtslacão relativa ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob a supervisão da Caixa Econômica Federal;
b) às exigências da legislação de nacionalização do trabalho;
c) ao tornecímento de subsidias para controle dos registros relativos ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) ao estabelecimento de um ststema de controle central da arrecadação e da concessão de benefícios por
parte do Instituto Nacional de PreVIdêncía Social (INPS);
e) à coleta de dados índtspensaveis
aos estudos técnicos, de natureza estatistica e atuarial, dos serviço!'. eapecía-,
lizados dos Ministérios citados.
Art. 2.0 A RAIS identificara; a empresa, pelo número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes .'"
(CGC) do Ministério da Fazenda; e o
empregado, pelo número de ínscrtcêo
no Programa de Integração Social .. ,
(PIS) .
Parágrafo único. O INPS premo..
verá diretamente o cadastramento
dos empregadores não sujeitos à inscrição no CGC, bem como dos trabalhadores autônomos, utilizando para.
estes a mesma sistemática de numeração usada no cadastro do PIS/
PASEP.
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Art. 3.° As contribuições destinadas
ao INPS e ao PIS, bem como os depósitos relativos ao FGTS, serão If'-'
colhidos mediante instrumento único, respeitadas as peculiaridades de
cada sistema.
§ 1.0 O instrumento único será. comtituido pelas guias de recolhimento
dos sistemas que o integram, podendo
ser recolhidas separada ou conjuntamente, até o último dia previsto na
legislação específica.
§ 2.~ Os valores recebidos pelo ban-

co arrecadador serão registrados separadamente, observadas as instruções baixadas pelas entidades em favor das quais forem eles credttanoe.
Art. 4.° A RAIS substituirá. a aeiaçâo Anual de Salários (RAS), já em

utilização pela Caixa Econômica Federal e pelo INPS, para o cumprimento do previsto nas alíneas "a" e "d",
do parágrafo único, do artigo 1.0,
§ 1.0 O processamento da RAIS será executado pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO),
mediante convênios com os órgãos
usuários, até a fase de geração do cadastro final, cabendo a estes a responsabilidade do processamento subseqüente para suas finalidades específicas.
§ 2.° Definidas as informações adIcionais necessárias ao atendimento
das alíneas b, c e e do parágrafo único do artigo. 1.0, caberá à Caixa Econômica Federal e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência
Social (DATAPREV), ouvido o .....
SERPRO, determinar as alterações
do sistema, de modo a preservar sua
operacionalidade.
Art. 5.° Será criada uma Comtssâo
Intermínísterral, encarregada de elaborar codificação para o preenchimento dos claros da RAIS, em con..
for midade com as normas estabeleciDECRETO

NO? 7G. 901

-

das pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
Art. 6.0 Até dezembro de 1976 os
Ministérios da área social deverão;
a) promover estudos no sentiao de
adaptar seus serviços à sistemática
estabelecida neste Decreto, propondo
as medidas que se tornarem necessárias à maior rapidez e eficiência no
controle das operações a seu cargo, e
b) baixar, após a implantação do
sistema, os atos necessários à dispensa do fornecimento, por parte das
empresas, dos eiementos atualmente
exigidos por força de atos normativos
ou outros expedidos pelos órgãos interessados, valendo a apresentação da
RAIS para o cumprimento das obrigações previstas no inciso III do artigo 80 da Lei n.s 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com a redacáo dada
pelo Decreto-lei n,« 66, de Ú de dezembro de 1966.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica às informações
que devam ser prestadas pelas empresas, necessárias à individualização
dos depósitos mensais para o FGTS.
Art. 7.° A RAIS será obrrgatórta.
para as empresas, a partir do exe-cicio de 1977, e sempre relativa ao anobase anterior.
Art. 8.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua. pu blícação, revogadas as disposições em -ontràno.
Brasília, 23 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrurue Simonsen
Arnaldo Prieto
João Paulo dos Reis Vell<").~o
Maurício Rangel Reis
L. G. do Nascimento e Silva
DE 24 DE DEZEMBRO DE

1975

Fixa a distrib1iicã( elas funções oriuatiuae e gerais dos Oficiais do Exércno,
em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, por postos, a vigorar
de Á;:i doe dezembro de 1975.

° Presidente

,

da República.
usando da atríbuíçfío que lhe cont ere o artigo 81. item UI. da Constituicâo
e sendo em vista o parágrafo primeiro do artigo 39 do Decreto ns 71. 848,
de 16 de íeve.reíro (=,P. 1973,
DECRETA:

Art. 19 Os efetivos globais, nas Armas e no Quadro de Material Rf:
veo. a vigorar a partir de 25 de dezembro de 1975, sã ..... distribuídos, po
-ostos, pelas seguinte- funções privativas e gerais:

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Engenharia
Comunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material Bélico

Artilharia

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria

Armas e QMB

28
16
16
17
61
29
42
75
250
98
153
99
2
4
698
240
348
310
162
165
1086
325
421
162
137
178
442
144
134
120
65
52

Funções
Privativas

I
I

I,

I
I
I

I

I

1

II

I
I
I
I
I
I
I
I
I

II

\
I
I

I
I
I

II

GEISEL

Syltzo Frota

EdIlr;s'JG

66

35

183
80
102
9
344
121
402
62
283
141
191
70

Funções Gerais
(QEMG e QSG)

Art 29 E·:..;te Decreto entra em vigor a partir de 25 de dezembro de :1373,
Brasília, :.l4 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 870 da República.

Segundo
Tenente

Primeiro
Tenente

Capitão

Major

TenenteCoronel

Coronel

Postos

I

I

I
I

I

I

I
\

I

I
I
I

II

I
I

,

I
I
I
I,

!,

I
I
I

1

957

2309

2024

1291

1136

451

Efetivos
Globais

----
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DECRETO

N.O 76.902 DE
DEZEMBRO DE 1975

24

DE

Declara de uizíuiaâe ;JÚ?l1C;l, para
fins de desapropriação, área de terra

necessária à construção da subestação denominada "Quilom.?'J", ela
Companhia Paulísta de Força e Luz
-

CPFL, no Estado de

S~':,o

Paulo.

O Presidente da República,
usando da atribuição .que lhe confere.
o artigo 81, item IH, da Consbituiçâo

tendo em vista o disposto no artigo

151, letra "b", do Código de Aguas,
no Decreto-lei n? 3.365, de 21 de ju-

nho de 1941, e o que consta dQ Processo no MME 702.533-75,
DECRETA:

.Art. 1Çl Fica declarada de

l~tili({a

de pública, para fins de desapropriação, a área de terra com 15.837.00m2

(quinze mil e oitocentos e trinta e
sete metros quadrados), de propriedade particular, necessárta à 'implan-tação da subestação denominada ...
"Quilombo no Município de Sumaré,
Estado de São Paulo.
Art. 29 A área de terra referida 110
artigo anterior compreende aquela
constante da planta de srtuaçâc número BX-SK-47.916
SGo Paulo,
aprovada pelo Diretor da Di vtsâo de
Concessão de Serviços de Eletricidade
do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica, no Processo número M:ME 702.533-75, e assim descrita:
"Uma gleba de terra, sem benfeitorias, localizada no bairro "Jardim
Aclimação", no Município e comerca de Sumaré, Estado de S,lG Paulo,
de propriedade atribuída fi CADAL Companhia Agrícola
e Comercial,
proprietária dos lotes de números 2
a 8 da quadra 3, e lotes de números 1
a 5, 7 a 12, 14 a 17 e 19 a 25 da quadra 6; Akira venrsní,
proprietário
dos lotes números 1 e 9 ria quadra 3;
Rosalvn Dias Neves, proprietário do
lote nv 4 da quadra 3; Alberto Sereno,
proprfetár:o do lote nc 6 da quadra 6;
Aníbal Gomes da Rocha, proprietário
do lote nc 13 da quadra 6 e José da
Rocha Silva, proprietário do lote n 9
18 da quadra 6. estando a referida gleba assim configurada: "Tem iníeio no
marco nv 1, cravado na esquina da Rua
F com a Rua C; deste ponto segue
com o rumo e distância N 55928'E 116,89 metros, margeando a refez ida
Rua F, até o marco n- 2; deste ponto
deflete à direita, formando um ângulo interno de 90900', e segue com o
rumo e distância S 34932' fi..:: 1l6,GO me-

tros, margeando a Rua 2, até o marco ri." 3; deste ponto deflete 3. d.reita
formando um ângulo interno de ...
90 900, e segue com o rumo e distância S 55928'W - 155,69 metros" margeando as terras de proprredade de
Maria Inez Jorge e Luiz Gafmel Jü1"~
ge, até o marco nc 4; deste ponto
deflete à direita, formando um àngulo interno de 71929', e segue com o
rumo e distância N 16°01' W 122,18
metros, margeando a Rua C, até-enencontrar o marco nc 1 onde teve
início esta descrição, onde forma um
ângulo interno de 108931'''.
Art. 39 Fica autorizada a Companhia Pauli-sta de Força e Lua - CPFL
a promover a desaproprração da referida área de terra. -na forma da legislação vigente, com seus recursos

próprios .

Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decr-eto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modlflcado pela
Lor n.s 2.786. de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgên-ía no processo de desapropriação, cara fins de
imissão de posse na área de terra
abrangida por este Decreto.
Art. -49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de dezembro de 1975;
1549 da .Independência e e79 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Shigeaki Ueki

DECRETO N." 76,903 DEZEMBRO DE

DE

24

DE

1975

Outorga à
Companhia Iruiustruü
Al{unça Baruieepachense eonceestio
para o aproveitamento
tuar-uusco
de um trecho do rio Lambari, no
Estado de Minas Gerais, para uso
exclusivo.

o Presidente da República:
usando da atribuição que lhe confere
o art. 81, item rrr da Constituição,
nos termos dos arts. 140. l-etra a e 150
do Código de Aguas, e tendo em vista
o que consta do Processo n,v MME
704.893-70, decreta:
Art. 1.0 E' outorgada à Companhia
Industrial Aliança
Bondes pachense
concessão para o aproveitamento hidráulica de um tr-echo do rio t.am-
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bat-I, situado no distrito sede do Município de Bom Despacho, Estado de
Minas Gerais, no iocaí onôe se acha
instalada a Usina denominada 'João
de Deus" não conferindo o presente
título delegação de Poder Público à
concessíonár.a ,
Art. 2.° O aproveitamento se destina à produção de energia elétrica
para uso exclusivo da concessíonár.a
que não poderá fazer cessão a terceiros, mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo único. Não se oompreende na proibição deste artigo o fornecimento de energia aos associados da
conccssionái-ía e vilas operárlaa da
seus empregados,
quando construídas em terrenos de sua proprtedade.
Art. 3.° A concessionária flca obrigada a cumprir o disposto no Código
de Águas, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5.° Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo pederal,
nos seis (6) últimos meses que antecaderem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desistência.
1.0 No caso de desistência, fica a
critério do Poder Concedente exigir
que a concessíonár.a reponha por sua
conta, o curso dágua em seu primitivo estado.
§

Compete à concessionária provocar que o Governo do Estado de
Minas Gerais. titular do domínio das
águas, se manifeste. nos dois (2) anos
que antecedem o fim do prazo de vigência da concessão, sobre seu lnteresse cu não pela reversão dos bens
e instalações e encaminhar dentro
do mesmo prazo, este pronunciamento
ao Poder Concedente.
Art. 6.° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as díspos.ções em contrário.
§ 2.°

Brasília, 24 de dezembro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Shigeaki Ueki

N." 76.904 ~ DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1975

DECRETO

Torna pública a denúncia, pela República Federal da Alemanha, do
Acordo sobre PrivilélJúJs Aduaneiros de Consulados de Carreira e
seus Funcionários, firmado com o
Brasil, em Bonn, a 30 dg novembrO
de 1963.

O Presidente da República,
Torna público que deixou de vigorar, a partir de 4 de dezembro de
1975, o Acordo sobre Privilégios
Aduaneiros de Consulados de Carreira e seus Funcionários, concluído entre a República Federativa do Brasil e a Repúb.íca Federal da Alemanha, .em Bonn, a 30 de novembro de
1963, visto haver sido denunciado, de
acordo com o disposto no seu artigo
14, por nota datada de 4 de junho
de 1975, dirigida pela Embaixada da
República Federal da Alemanha em
Brasília ao Ministério das Relações
Exteriores do nrasn. e apensa por
cópia ao presente decr-eto.
Brasília, 24 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

Azeredo

da

O Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de

26-12-75.

DECRETO N.? 76.905 -

DE 24 DE

DEZEMBRO DE 1975

Promulga a Convenção Universa.l sobre Direito de Autor, revisão de pa_
ris, 1971.
O Presidente da República,
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legislativo n.v
55, de 28 de junho de 1975, a Convenção Universal sobre Direito de Autor,
revista em Paris, a 24 de julho de

1971;

Havendo o Instrumento brasileiro
de ratificação sido depositado junto
ao Diretor-Geral da UNESCO a 11 de
setembro de 1975;
E havendo a referida Convenção,
entrado em vigor, para o Brasil, em
11 de dezembro de 1975,
DECRETA:

Que a Convenção apensa pOI' cópia
ao presente Decreto, seja executada
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e cumprida tão
nela Se contém.

Inteiramente

como

Brasília. 24 de dezembro de 1975;
154.° da Independência ~ 87.H da
Repúbllca;
ERNESTO GEISEL

Antônio

Francisco

Azeredo

da

Silveira

A Comunicação mencionada no
presente decreto foi
publicada no
D.O. de 26-12-75.

DECRETO N 5' 76.906 -

DE

24

DE

promulga a Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas
contra a Reprodução não Auiorizada de seus Fonogramas.

O Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional

aprovado, pelo Decreto
Legislativo
n.v 59, de 30 de junho de 1975, a Ccn-

vençâo sobre Proteção de Produtores
de Fonogramas contra a Reprodução
não Autorizada de seus Fonogramas,
concluída em Genebra, a 29 de outu,

E havendo a referida Convenção
entrado em vigor, para o Brasil, em
28 de novembro de 1975;
DECRETA:

Que a Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente
como nela se contém.
Brasília, 24 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco
Silveira

A.zeredo

da

A Comunicação mencionada no
presente decreto foi
publicada no
D.O. de 26-12-75.

DECRETO N." 76.907 - DE 24
DEZEMBRO DE 1975

DECRETA:

Art. 1.0 O artigo 2.° e seu parágrafo
2.° do Decreto n.s 75.386, de ]7 de fevereiro de 1975, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 2.° E' igualmente o Ministro de Estado da Fazenda autorizado a. conceder a garantia
da União aos créditos a serem
tomados pela FEPA..e:,A junto às
seguintes entidades e até os valores adiante indicados:
a)

DEZEMBRO DE 1975

bro de 1971;

e na forma do Decreto-lei n.v 1. 312,
de 15 de fevereiro de 1974,

DE

Altera limites do Decreto n.o 75.386,
de 17 de fevereiro de 1975, e dá outras mo-oíâéncios,

O Presidente da República,
mando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição,

FrFr.

487.000.000.00 (§

qua-

trocentos e oítem.a e sete rruIhôes de francos franceses), com
um consórcio de bancos liderados pelo "Credít Lycnnais" e o
"Banque Française du Commerce Exterieur'";
b)
Esc. 485.1135.800,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco
mil e oitocentos escudos portugueses), com a "SOREFAME -Socieda tes Reunidas de Fabricações Metálicas", de Portugal;
c) US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), com o "Expcrt-Jmpcrt
Bank" e o "The PhiliLdelphia
National Bank", dos Estados
Unidos da América;
d)

Fr.Blg.

1.102.489.780,00

(um bilhão, cento e dois milhões,
quatrocentos e oitenta e nove
mil e setecentos e oitenta francos
belgas) e US$ 3.500,000.00
(três milhões e qmnhentoa mil
dólares norte-amerrcanoaj, com
a "Socíeté Generale de Banque",
da Bélgica."
"§ 2.° Fica definido
que as
operações externas agora autorizadas se destinam à aquisição
pela FEPASA, de 150 (cento e
cinquenta) trens-unidade a serem construídos ue:o "Consórcio
Construtor de Trens-Unidade" e
"Consórcio Eletrocarro", conjugando empresas brasileiras e estrangeiras. "
Art. 2.° Para todo o conjunto das
operações
abrangidas pelo Decreto
n." 75.386, de 17 de fevereiro de 1975,
com as modificações ora introduzidas, será dispensada a apresentação
de contragarantias, para os fins da
outorga de garantia direta. pela
União.
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Art. 3.° Este Decreto entra em vi. gor na data de sua publicação, revogadas as disposições ern contrário.
Brasilia, 24 de dezembro de 1975;
da Independência e 87.° da
República.
154.°

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
DECRETO N.O 76.908 DEZEMBRO DE

DE

24 DE

1975

Dispõe sobre a forma de utilização,
pelos órgãos, entidades ou tusuios,
00 excesso de arrecadação, no exercício de 1975, relativo ã receite vinculada a seus programas e~pecí'fi
coso

o Presidente da República,
usando da atribuição que .he confere o item UI do artigo 81, da Constituição, e tendo em vista o item II,
do artigo 6.° da Lei n,' 6.187, de 16
de dez.embro de 1974,
DECRETA:

Art. 1.0 0.3 órgãos, entidades ou
fundos que sejam oenenclaôos com
receita vinculada a S~\.lS programas
específicos, no caso de ocorrência de
excesso ce arrecaeaçâo dessa receita
no exercido financeiro de 1975, poderão utilizá-lo através de crédito suplementar.
Parágrafo único. A utilização dos
recursos de que trata este artigo independerá da abertura <k: crédito
através de decreto.
Art. 2.° Para efeito do disposto
neste Decreto, excesso de arrecadação de receita vinculada a programas
específicos é o saldo positivo verificado entre a receita creditada no
exercício à conta bancártn do beneficiado, junto ao Banco do Brasil
S. A., e a prevista no Orçamento
Geral da Uníâo,
Art. 3.° No exercício financeiro de
1975, 'para o atendimento do disposto

no artigo 1.0 deste Decreto, adotarse-ão os seguintes procedimentos:
I - Os órgãos, entidades ou fundos quando creditados em suas contas bancárias com recursos oriundos
de receitas vinculadas que ultrapasa-.
sem a previsão orçamentária, distribuirão esses recursos ainda em 1975.
pelos seus Programas cte Trabalho
constantes da Lei nl? 6.187, de 16 -de
dezembro de 1974, comunicando na
mesma data à respectiva Inspetoria-

Geral de Finanças ou órgãos equivalente, para fins de contabilização a
título de crédito suplementar por excesso de arrecadação;
!l - A Inspetoria Geral de Finanças Setorial, ou órgão equivalente,
elaborará para o exercício financeiro
demonstrativo dos créditos suplementares de que trata este Decreto, mdicando a Unidade Orçamentárra, a
função. o programa, o subprograma,
o projeto ou a atividade, e .\ natureza da despesa, bem corno a programação do Anexo !lI, quando for o
caso;
I!l - O demonstrativo referido no
item anterior deverá ser encaminhado,
juntamente com os respectivos
balancetes do exercício financeiro, à
Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, para registro,
consolidação e encarotnhamento à
Subsecretaria de Orçamento e Finanças da Secretaria de Ptanejamento
da Presidência da República.
Art. 4.° Compete à Secretaria de
Planejamento da Presidência da República. através de Portaria, homologar a utilização de ':'XC€GSO de arrecadação sob o aspecto orçamentárto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de dezembro de 1975:
154.° da. Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis vetzoso
DECRETO N.O 76.909 DEZEMBRO DE

DE

24 DE

1975

Autoriza a permuta dos terrenos cus
menciona, situados no Dístritc Federal.

o Presidente da República,
no uso da atribuição que lhe -onfere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e de acordo com o artigo
195 do Decreto-lei n." 200, de 25 de
fevereiro de 1967. na reuacãc dada
pelo Decreto-lei n.v 900, de 1969, combinado com a Lei n.« 4.331, de 1 de
junho de 1964, revigorada pela Lei
n.s 6.235, de 8 de setembro de 19'75.
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autortaada a permuta dos terrenos de propriedade da

ATOS
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União designados por Lotes números
09, 10, 11 e 12, da Qua~ra _do Lago

e de acordo com os artigos
1.180 do Código Civil,

(QL-5-13), do Setor Habitacional Individual Sul (SHI-SUll, com as di-

mensões,

respectivamente,

01 e 02 da QL-4-14, do Setor Habitacional Individual Sul (SH1-Sul), possuindo. cada um, a área de 1.600 m2,

de propriedade do Governo da República dos Estados Unidos da América,
todos situados em Brasília, Distrito
Federal.
Art. 2.° As benfeitorias existentes

nos Lotes a serem recebidos pela
União serão indenizadas no ato da
efetivação da permuta a que se refere este I>ecreto.
Art. 3Q Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubricaçâo, revogadas as disposições em ccntrárto.

Art. 19 Fica o serviço do Patrímônío da União autorizado a cromover a aceitação da doação que, nos
termos do Decreto-lei Estadual número 3.009, de 24 de outubro de 1942,
o Estado de São Paulo fez à União
Federal, de um terreno com a área
de 64. 660,OOm2 (sessenta e quatro mil,
seiscentos e sessenta metros quadrados), integrante da "Invernada-dos
Bombeiros", situado na Vila Mariana,
Município de São Paulo, de acordo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Minístéric da
Fazenda sob o número 0880-44.475, de

Brasília, 24 de dezembro de 1976;
154.° da Independência e 87.° da
República.

1974.

Art. 29 O terreno mencionado no
artigo 19 se destina ao uso exclusivo
do Ministério do Exército.

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N°: 76.910 - DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1975
Autoriza o Serviço do Patrimõnío da
União a promover a aceitação da
doação do terreno que mencwna,
situado no Município e Estado de
São Paulo.

Brasília, 24 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da oonsutc.ção,

DECRETO N° 76.911 -

e

DECRETA:

de

675,00 mâ, 675.00 ma, 1.627.50 m2 e
1.627,50 mâ, pelos terrenos designados
por Lotes número 02, da QL-4-9 e

1.160

SylviO Frota
Mário Henrique Simonsen

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1975

Dzspõe sobre a criação de junções para composição das Categorias Direção Intermediaria e Assísténcui Intermediária, do GrupO Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Instituto do Açúcar e do AZcool.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo 70 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, no artigo 1° dia Lei número 6.006, de 19 de dezembro de 1973, e o que
consta do Processo número DASP 10.154, de 1975,
DECRETA:

Art. 1° São criadas, na forma do Anexo I, as funções integrantes das Categorias Direção Intermediária, Código DAI-ll1, e Assistência Intermediária, Código DAI-1l2, do Grupo Direção e Assistência Intermediárias, Código DAI-llO, do
Quadro Permanente do Instituto do Açúcar e do Alcool, inclusive medsante trans-

ATOS DO

719

PODER ;EXECUl'IVO

formação dos cargos em comissão e funções gratificadas, constantes do mesmo
Anexo.
~
Parágrafo único. A síntese das atribuições das funções de Assistente é a
constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2° As funções gratif:cadas resacíonadas no Anexo III ficam suprimidas
para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste Decreto.
Art. 3° A transformação prevista no artigo 1° deste Decreto somente se eretdvarà com a publícaçao dos atos de provimento das funções constantes d-a "Situação Nova" do Anexo I.
Art. 4° O Instituto do Açúcar e do Alcool deverá adotar providências no
sentido de ser adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante do
Anexo I, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art. 5° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Instituto do Açúcar e do Alcool.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO

GEISEL

Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O. de
31-12-75 (Suplemento).
DECR~O

N° 76.912 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria-Geral, o crédito espectal de Cr$ 20.000.000,00, para o fim que especifica.

O Presidente da República,
usando da arribui~o que lhe confere o artigo 81, "item lU, da Constituição e da autorização contida no artigo 14 da Lei número 6.270, de 26 de
novembro de 1975.
DECRETA:

Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor da SecretariaGeral, o crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros),
para atender despesa a seguir discriminada:
crs 1,00
1900 - MINISTÉRIO DO INTERIOR
E::":1902 - Secretaria-Geral
1902.07301773.188 - Implantação das Policias Militares nos
'I'errttórics Federais
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação
Especial
20.000.000
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada ao subanexo 2800,
a saber:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 - Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
Projeto -- 2802.03090313.062
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . _
.
20.000.000
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Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro
República.

de

1975;

1540

da

Independência e 87° da

ERNESTO GEISEL

M ária Henrique snmoneen
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
DECRETO N° 76.913 -

DE

26 DE DEZEMBRO DE 1975

Abre à Justiça do Trabalho em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
Quinta Região, o crédito suplementar de Cr$ 3.487.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República,

usando da arrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização conrida no artigo 6° da Lei número 6.187, de 16 de
dezembro de 1974,
DECRETA;

Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Regtão, o credito suplementar no valor de
Crâ 3.487,000,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a
saber:
Cr$
0800 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

0806 -

Tribunal Regional do Trabalho da Quinta

0806.02040112.021 3.1.1,1 01 -

Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ... ,.,.,

0806. U2040122.021 3. 1. 1. 1 01 -

Processamento de Causas

1,00

Regtãc

900.000

Pessoal Civil
Vencimentos' e Vantagens Fixas .,', ....

2.000.000

OU06. 02G40212.122 -

Manutenção dos Serviços Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .,.,""

587.000

----

TOTAL

3.487.000

Art. 2 0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao suanexo 2800, a saber:
crs 1.00
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNlãO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1 01 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.487.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975;
Republlca.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO

N°

76.914 -

DE

1540

26

da

Indepeadêncla e 870 da

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda o crédito suplementar de Cr$ 108.542.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República.

usando da arribuiçâo que lhe confere o artigo 81, item lU, da COnstituição, e da autorização contida no artigo 60 da Lei' número 6.187, de 16 de
dezembro de 1974.
DECRETA:
Art. 10 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de
crs 108.542.000,00 (cento e oito milhões, quinhentos e quarenta e dois mil
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
2800, a saber:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2801 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Fomento à Política de Aumento da Produtividadeda Economia
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial .......•....... '...................
2801.15814882.015 - Encargos com Inativos e Pensionistas
3.2.3.2 - Pensionistas
..........................•
2801.03090421.590 -

TOTAL

105.042.000
3.500.000
108.542.000

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento e do crédito especial reaberto pelo Decreto número 75.621, de 16 de
abril de 1975, a saber:
crs 1,00
1700 - MINISTERIO DA FAZENDA
2.328.000

..........
---

1701 -- Gabinete do Ministro
Atividade - 1701.03070212.230
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
..
1702 -- Secretaria-Geral
Atividade - 1702.03090412.005
3. 1. 2 . O -- Material de Consumo
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Projeto -- 1702.03090431.290
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'crcelros
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
.

100.000
70.000
170.000
160.0CO
500.000
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crs

"\,

Atividade 3.1.2.0 3.1.3.1 -

1702.03090432.124
Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais

3.1.3.2 -

outros Serviços de Terceiros

3.1.4.0 4.1.3.0 -

Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações

4.1.4.0 -

3.1.4.0 -

"

.

.

70.000
400.000
198.000
305.000
100.000
90.000

1710.03080302.136

Encargos Diversos

0.0

••••••••••••••••••

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2801 -

Recursos sob
da Fazenda

Supervisão

o

.

165.000
21.460.000

do Ministério

Atividade - 2801. 03080302.756
8.1.4.0 - Encargos Diversos
Atividade - 2801.15814882.015
3.2.3.3 - Salário-Fanú1ia
'
::S9UO - Ri!.l::s.E..lRVA DE CONTING:f;NCIA
3900.99999999.999 3.2.6. O -

.

0.0

Material Permanente
1710 - secretaria da Receita Federal

Atividade -

.
.

1,00

o

.

.

Reserva de Contingência
Reserva de Contingência

17.960.000
3.500.000
84.754.000
84.754.000
108.542.000

TOTAL

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° crRepública.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis vezrcso

DECRETO N9 76.915 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre a Enca;rgos Gerais da trraõo. em favor .dos Programas Especiais - Recursos sob SuperVisão da Presidência da República - SEPLAN, o crédito especial de Cr$ 100.000.000,00, para o fim que especifica.

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituiçâo, combinado com
artigo 15, da Lei número 6.261, de 14 de novembro
de 1975.

°

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto a Encargos Gerais da União, em favor dos Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Presidência da República SEPLAN, o crédito especial no valor de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de:
cruzeiros), para atender a despesas
seguir discriminadas:
Crâ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2805 - Programas Especiais - Recursos sob Supervisão da Presidência da República SEPLAN

ª

Aros DO PODER EXECUTIVO
Cr$ 1,00

2.805.16910351.783 4.1.5.0 -

Participação da União no Capital da Em-'
presa Brasileira dos Transportes Urbanos
Partdcípaçâo em Oonstlruíçâo ou Aumente de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas

100.000.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 2800, a saber:
Cr$

2800 2805 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Programas Especiais Recursos sob
Supervisão da Presidência da República

- SEPLAN
Projeto -- 2805.03400313.094
4.1.2.0 -raervícos em Regime de Programação Especial
100.000.000
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaaas disposições em contrário.

BrasHia:,,-26 de dezembro
República.

de 1975;

1540

da Independência e 8'1° da

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N° 76.916 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio, em favor do Gab,inete do
Ministro, o crédito suplementar âe- Cr$ 10.000.000,00, -pora 'reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República,
usando da àtrfbutçâó que- lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituiçao. e .da autorrzaçao contida no artigo 60 da Lei número 6.187, de 16 -de
dezembro de _1974,
DECRETA:

Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio, "em hivor
Gabinete do Ministro, o crédito suplementar no valor de Cr$ 10.000.000,00
(dez milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias oonsignadas ao subanexo 1800, a saber:
Art.-I<>·

do-

Cr$
1800 -

1,00

MlNISTf:RlO DA lNDúSTRIA E DO
COM<:RClO

1801 - Gabinete do Ministro
1801.11070202.001 - Assessofàmento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência SOcial
TOTAL

.
.

8.000.000
2.000.000
10.000.000
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente -Orçamento aos subanexos 1800 e 2800, a saber:

de anulação

1800 -

1813 ".Atividade -

3.'1.3.1 -

Cr$

MINISTI:RIO DA INDúSTRIA E DO
COMllRCIO
Secretaria de Administração
1813.11070212.013

Remuneração de Serviços Pessoais

1,00

100.000

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Repú-

blica
Atividade - 2802.11070212.571
4.1.2.0'- Serviços em Regime de Programação Es-

pecial

,

.

700.000

pecial

.

3.300.000

pecial

.

Projeto - 2802.11100503.065 '
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação EsProjeto - 2802.11663763.066
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Es-

5.900.000

-~,--

TOTAL

10.000.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975; 154 0 da Independência e 87 0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Severo Façusuies Gomes
João Paulo àos Reis velloso

DECRETO N9 76.917 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1975

Abre à Câmara dos Deputadas o crédito suplementar de Cr$ 1.200.000,00
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da RepúlJlica,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Oonstítuícão,
,e da autorização contida no artigo 69, da Lei nc 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:

Art. 1Q Fica aberto à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 0100, a saber:

c-s

0100 -

1,00

CAMARA DOS DEPUTADOS

0100.01010012.017 - Processo Legislativo
3.1.1 1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fíxas
T o

tal...............................

1.200.000
1.200.000

--
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Art. 2Çl Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamenta ao subanexo 0100, a saber:

crs

0100 - CAMARA DOS DEPUTADOS
Atividade - 0100.01010012.017
3.1.1.1 - Pessoal cívil
02 - Despesas Variáveis ••...................

1,00

1.200.000

-~

T o t a I
1.200.000
Este" Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçao,' ,revogadas as' disposições em contrárío,
'
Brasília, 26 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 819 da
República .
Art., 3Çl

.ERNESTO GEISEL

Mârio Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis ~elloso

DECRETO Nº 76.918 -

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1975

Retifica o Decreto nQ 76.057, de 31 de julho de 1975, que abre. à Presidên'cia
da República. o crédito suplementar de Cr$ 1.000.000,00. ;

.ri -'presid~nté da República.
usando'da atrfbuícão que lhe confere

O

artigo 81, item TIl, da Constituição;

DEçnETA: .

Art. 19 Fica retificado, na forma abaixo o artigo 19 do .Decreto n9
76.057, de 31 de julho de 1975, que abre à Presidência da Repúblíca, em

favor do Hospital das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros).
Onde se lê;
1100 _1~12

r-:

..
1112.14754322.271 -

3.1.3.2 1100 -

1112 -

Cr$

1,00

PRESIDltNc!A DA REPÚBLICA

:HospJtal das Forças Armadas
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

Manutenção dos Serviços Hospitalares
Outros Serviços de Terceiros
Leia-se:

i

1.000'.000

PRESIDltNCIA DA REPÚBLICA

Hospital das Forças Armadas

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
1112.14754322.271 -

"'3.1.3.2 -

1100
1112
1112.14754322.271
.22

-

Manutenção dos Serviços Hospitalares
Outros Serviços de Terceiros
DETALHAMENTO DO· PROGRAMA: DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
PRESIDliNCIA DA REPúBLICA

1.000.000

Hospital das Forças Armadas
Manutenção das Serviços Hospitalares
Recursos de órgãos Autônomos..........
1.000;000
Art. 2Q Este Decreto.entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República.
"
ERNESTO GEISEL

Má1io Henrique Símoneen
JOâo Paulo dos Reis Velloso
Antonio Jorge Correa
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DECRETO NQ 76.919 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1975

Retifica o Decreto n 9 76.742, de 4 de dezembro de 1975, que abre ao Mini8~
térío dos Transportes, em favor de diversas unidades orçamentárias. o
crédito suplementar de Cr$ 628.864.000,00.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
DECRE'IA:

Art.' 19 Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 19 do Decreto nc
'16."142, de 4 de dezembro de 1975, que abre ao Ministério doa Transportes;

em favor de, diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar" no
valor de Cr$' 628.864.000,'00 (seiscentos e vinte e oito milhões. oitocentos e
sessenta e quatro mil cruzeiros).
Cr$ 1.00

2'108.16070212.010 3.1.1.1 2708.16070212.010 -

Onde se lê:
Administração de Pessoal
Pessoal CiVil................. ..........

Leia-se:

9.247.000

Administração de Pessoal

3.L1.1.- Pessoal Civil

01--...; Vencimentos e Vantagens Fixas

0.00'0..

9.247.000

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadasa.s díspoaiçôes em contrário.
Brasília, 26 de
RepÚblica ..
.ERNESTO

dezembro de 1975; 1549 da Independência e

879 da

GEISEL

Mario. Henrutue. Símonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9

76.920 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE 1975

Abre ao Ministerio dos Transportes, em favor da Secretariá Geral - Entidades SupervisiOJZadas, o crédito especial de Cr$ 600'-000.000,-00, pata
o li"" que especifica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itemIII, da.Donstttuíção,
combinado com o artigo 19 , da Lei nc 6.290, de 11 de dezembro de 1975,
IlECRE'XA:

Art. lQ

Fica aberto ao Ministério dos Transportes. em favor da Se-

Cretari8. Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito especial no valor de

Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros), para atender despesas
a seguir discriminadas;
2700 -

2703 -

MlNISTI:RIO DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2703.16885311.924 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
600.000.000
4.3'.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
Art. 29 Os, recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão.
do superavít financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do Exercício Financeiro de 1974, na forma do inciso I do §.lQ do artigo 43 da Lei nv
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 39 Em decorrência do crédito especial aberto pelo presente Decreto,
o Anexo In da Lei Orçamentária em curso, sofrerá as seguintes alterações;

727

ATOS DO PODER EXECUTIVO

5700 -

5704 5704.16885311.178 5704.16885311.199 5704.16885311.200 5704.16885311.206 5704.16885311.208 5704.16885311.221 -

5704.16885311.229 5704.16885311.235 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SUPLEMENTANDO
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem
BR-I01 - Touros;Rio Grande
.
BR-163 - São Miguel D'Oeste/Fronteíra
com Suríname . . .. .
.
BR-21O - APjPA/RR/AM Macapáj
Fronteira com a Colômbia (Mitu)
.
BR-262 - Vitória/Corumbá
.
BR-267 - Leopoldína-Portc Murtdnhc "..
BR-319 - AM;RO - Manaus/Porto Ve~
lho .................••..................
BR-369 - Oliveira/Cascavel
.
BR-392 - Rio Grande/Fronteira com a
Argentina
..........•..................
Total

..

crs

1,00

115.000.000
74.000.000
130.000.000
114.000.000
42.000.000
31.000.000
31.000.000
63.000.000
600.000.000

Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 87Q da
República.
ERNESTO GEISEL

Mário" Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
João Paulo dos Reis Velloso

--26

DECRETO N'.' 76.921 -

DE

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito especial de Cr$ 1.000.000.000,00 para o jim
que especifica.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição,
e da autorização conitda no artigo 19 da Lei nv 6.284, de 10 de dezembro
de 1975,
DECRE'rA:

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos Sob Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito especial no valor de õrs ....
1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeírosj , para atender despesas a seguir
discriminadas:
Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2801 - Recursos Sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
2801.03080422.780 - Beneficios Pecuniários - Decreto-lei n 9
1.411-75
3.1.4.0 - Encargos Diversos
1.000.000.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 1974, na forma do inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei nv
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975; 154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

728

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

DECRETO NQ 76.922 -

DE _ 26 DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Sa'!fde, o crédito suplern;entar de Cr$ 167.867.000,00,
para reforço de aotaçôes consumadas no 'Ingente Orçamento.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere -o artigo 81, item IIT. da Constituição
e da autorização contida no at tlgo 69, da Lei nv 6.187, de 16 de dezem~
bro de 1974.

DECRETA:

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Saúde, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 167.867.000,00 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e
sessenta e sete mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
25.00 -

25.09 -

MINISTllRIO DA SAúDE
Superintendência de Campanhas

Cr$

1.00

de

Saúde Pública

2509.14754292.355 3.1.1.1 Dl -

02 3.1.5.0 3.2.5. O 25.12 2512.14070212.010 3.1.1.1 01 02 3.2.5.0 -

Coordenação das Campanhas de Erradicacão e Controle de Endemias
Pessoal Civij
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ..•.................
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Contribuições de Previdência Social .•..
Departamento do Pessoal
Admünstração de Pessoal
Pessoal Cívil
Vencimentos e Vantagens Fixas........
Despesas Variáveis .•..................
Contribuições de Previdência Social ....
Total

..

76.900.000
11.600.000
23.400.000
3.700.000

50.600.000

464.000
1.203.000

-167.867.000
-

Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas: no vigente 01'çamento, a saber:
Cr$
17.00 -

MINISTllRIO DA FAZENDA

17.01 -

Gabinete do Ministro

1.00

34.754.000

Atividade -- 1701.03070202.001

3.1.1.1 - Pessoal Civf
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
17.02 - Secretaria Geral

.

1.000.000

.

1.900.000

.
.

250.000
600.000

.

210.000

.

671.000
1.510.000

Jltividade -- 1702.03080212.126

3.1.1.1 01 Atividade -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
1702.03090412.005

3.1 1 1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
Atividade -

1702.0309U432.124

3.1.1.1 - Pessoa! Cj"i!
02 - Despesas Variáveis
17.06 - Conselho de Política Aduaneira
Atividade -- 1706.03070422.458

3.1. 1 1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
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crs
3.2.5.0 17.07 Atividade 3.1.1 1 01 17.09 Atividade 3.1.1.1 01 02 -17.10 Atividade 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5. O 25.00 --

Contribuições de Previdência Social ....
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1707.03073922.002
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Delegacias Estaduais do Ministério da
Fazenda
1709.03070212.122
Pessoal Ci vil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Secretaria da Receita Federal
1710.03080302.136
Pessoal Chil
vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
..•....................
Contribuições de Previdôncia Social
.
MINISTJ':RIO DA SAúDE
,
.

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividade - 2503.14750212.919
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
..........•••...................
06 - Salário-Família ....••..................
Projeto -- 2503.14754271.919
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal ...........•.••..................
06 - Salário-Família ...•....................
28.00 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO .•....

1,00
190.000

700.000

1.380.000
138.000

24.490.000
1.125.000
150.000
440.000
3.797.300

25.03 -

2.000.000
20.000

1. 764.300
13.000
129.315.700

28.02 -

Recursos sob Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência .da República
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1 1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

129.315.700

T o t a l ...........•..............•....

167.867.000

Art. 39 Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, ) Anexo IH da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes alterações:
a - Cancelamento:
Cr$ 1.00
55.00 - MINISTJ':RIO DA SAúDE - Entidades
Supervisionadas
55.03 - Instituto Nacinal de Alimentação e Nutrição
Atividade -- 5503.14750212.072
2.020.000
Projeto -- 5503.14754271.096
1.178.300
Projeto - 5503.14754271.610
280.000
Projeto -- 5503.14754271.611
319.000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975; '1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO

GEISEL

Mário Henrique Simonsen
Paulo de Almeida Machado
João Paulo dos Reis Velloso

no
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DECRETO N9 76.923 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1975
Regulamenta o Decreto-lei n{J 1.422,
de 23 de outubro de 1975, que dispõe
sobre o salário-Educação, e dá outras providências.
O Presidente da República,
. usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,

DECRETA:
Art. 19 O Salário-Educação, previsto no artigo 178 da Constituição,
Instituído pela Lei n- 4.440, de 27 de
outubro de 1964, e reestruturado pelo
Decreto-lei nv 1.422, de 23 de outubro
de 1975, é uma contribuição patronal
devida pelas empresas comerciais, industriais e agrícolas e destinada au
financiamento do ensino de 19 grau
dos seus empregados de qualquer toade, e dos filhos destes, na faixa etária
dos sete aos quatorze anos, suplementando os recursos públicos, destinados
à manutenção e ao desenvolvimento
desse grau de ensino.
§ 1Q Entende-se como empresa.crera os efeitos desta regulamentação,
o empregador como tal def1nido no
artigo 29 da Consolidação das Leis
do Trabalho e no artigo 41,\ alínea
"a", da Lei no 3.807, de 26 de agost-o
de 1960, com a redação dada pelo artigo 19 da Lei nc 5.890, de 8 de junho de 1973, as empresas públicas e
as sociedades de economia mista, na
forma do parágrafo 2 9, do artigo 170
da Constituição, e as demais entidades
públicas ou privadas, todas elas vinculadas à Previdência Social, ressalvadas as exceções previstas na legislação específica e excluídos os órgãos
da .Admínístração Direta.
§ 2° Fica suspensa, até ultertor deliberação, a cobrança do Salário-Educação devido pelas empresas agrícolas ou agro-industriais vmculadaa ao
Fundo de 'Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL), neste caso exclusivamente em relação aos empregados do setor agrário não vinculados
ao Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS).
Art. 29 O Salário-Educação será
calculado pelo sistema de compensação do custo atuarial, sob a forma
de quota percentual, com base no
valor de referência, estabelecrdc no
Decreto nc 75.704, de 8 de maio de

1975, cabendo a todas as empresas
recolher, para esse fim, em relação
a todos os seus titulares, sócios, diretores, gerentes e empregados, independente de idade, sexo, estado civil,
nível de escolaridade, forma âe admissão, regime de trabalho, modaüdade de remuneração e número de
filhos, a contribuição fixada no artigo 15 deste Decreto .
§ 19 A quota percentual a que se
refere este artigo fica fixada em 12%
(doze por cento), do valor de referência, vigente na localidade, aproximado para a unidade de cruzeiros
imediatamente superior.
§ 29 O Salário-Educação não tem
caráter remuneratório na relação de
emprego e não se vincula, para nenhum efeito, ao salário ou à remuneração percebida pelos empregados,
titulares, sócios, diretores e gerentes
das empresas sujeitas ao seu recolhimento.
§ 39 As operações concernentes ao
recolhimento do Salário-Educação
deverão ser lançadas, sob o titulo
"Salário-Educação", na escrituração
das empresas, sujeitas à fiscalização
nos termos deste Decreto e demais
normas aplicáveis.
Art. 39 O Salário-Educação será
cobrado mediante a aplicação de alíquota "ad valerem" sobre a folha do
salário de contribuição, considerado
pelas empresas para o recolhimento
de suas contribuições prevídencíárías,
na forma do inciso I, do art. 76, da
Lei nv 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 49 Cabe ao Instituto Nacional
de Previdência Social a arrecadação
e fiscalização do salário-Educação,
obedecidos os mesmos prazos e as
mesmas sanções adminístratt vas e
penais e as demais normas relativas
às contribuições destinadas ao custeio
da previdência Social.
§ 19 O Salário-Educação devido pela caixa Econômica Federal será por
ela diretamente. recolhido ao Banco
do Brasil S. A.,'-que o creditará às
unidades federadas e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma do artigo 6° deste Decreto.
§ 2 Integram a receita do SalárioEducação as multas, a correção monetária e os juros de mora a que estão sujeitos os contribuintes em
atraso com o pagamento da contribuição.
Q
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Art. 59 O Instituto Nacional de
Previdência Social reterá do montante arrecadado por seu intermêdío, a titulo de indenização das despesas de arrecadação e fiscalização,
a importância equivalente a 1% (um
por cento), depositando a receite líquida no Banco do Brasil S. A.
Art. 69 O montante da arrecadação em cada Estado e Território e no
Distrito Federal, depois de feita a docdução prevista no artigo anterior, será creditado pelo Banco do Brasil
S. A. em duas contas distintas:
a) 2/3 (dois terços) em favor do
Governo do Estado, Território ou
Distrito Federal, onde a arrecadação
tiver sido efetuada, para aplicação
exclusivamente em programas de ensino de 19 grau, regular, ou supletivo;
b)1/3 (um terço) em favor do
Fundo Nacional de Desenvolvtmento
da Educação.
§ 19 O valor total será estimado
pelo Instituto Nacional de Previdência Social, mediante proposta jo Mlnistéric ela Educação e Cultura, em
março de cada exercício, para vigorar
até . fevereiro do exercício seguinte,
com base na efetiva arrecadação do
ano findo, acrescida do índice percentual médio da variação verificada no
quadriênio anterior.
§ 29 O crédito citado no caput deste
artigo se efetivará sob a forma de
duodécímos .
§ 39 As diferenças, para mais ou
para menos. nos valores creditados,
serão apurados, ao final de cada exercício, e compensadas até 31 de marÇO do exercício seguinte.
§ 4.0 O Instituto Ncional de Previdência Social e o Banco do Brasil S.A.
colocarão à disposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação todas as informações estatísticas
e contábeis relativas à arrecadação e
à transferência dos recursos do Salário-Educação.
§ 5.° Os recursos a que se refere a
alínea b) do caput deste artigo serão,
antes de sua transferência automática ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, creditados ao
Tesouro Nacional.
Art. 7.° A parcela de 2/3 (dois terços) a que se refere o artigo 6.°, alínea a) deste Decreto, será aplicada

731

pelas Secretarias de Educação das
unidades federadas, e integrara OS
planos de aplicação aprovados pelos
respectivos Conselhos de Educação.
Parágrafo único. Os planos a que
se refere este artigo deverão adequarse ao Plano Setorial de Educação e
Cultura, sendo os recursos distribuídos entre os programas de ensino de
19 grau, regular e supletivo.
Art. 8.° A parcela de 113 (um terço) dos recursos, a que se refere o
artigo 6.° alínea t» deste Decreto será destinada a:
a) programas de iniciativa própria
do Ministério da Educação e Cultura,
nas áreas de estudos e pesquisas educacionais, planejamento, currículos,
construções, equipamentos e material
escolares, formação e aperfeíçoamento de pessoal docente e técnico, novas
metodologias, assistência ao educando
e outros programas especiais, sempre
relacionados com o ensino de 19 grau;
b) concessão de auxiliosque permitam ao Ministério da Educação e
Cultura contribuir para a correção
'das disparidades regionais e sociais,
especialmente aquelas relativas aos
âeíicíte de escolarização da população
na faixa etária entre os sete e os
quatorze anos, em cada unidade federada, de modo a contemplar as
mais necessitadas.
§ 1.9 Para os fins expressos na alínea b deste artigo, o Mínistérro da
Educação e Cultura manterá Ievantamentes estatisticos e estudos técnicos
atualizados que caracterizem os esforÇOs quantitativo e qualitativo doa
sistemas de ensino das unidades federadas, de modo a propiciar-lhes
meios adicionais de que necessitem.
§ 2.° Em combinação com os crlté-:
rios estabelecidos .nos artigos 43 e 54,
e seus parágrafos, da Lei n.c 5.692, de
11 de agosto de 1971. o Ministério da
Educação e Cultura levará em conta
outros indicadores que permitam o
mais racional ajustamento dos programas e projetos aos objetivos do Salár.c-Educação, envolvendo necessariamente:
a) aspectos permanentes da realidade nacional e local;
b) aspectos transitórios ou circunstanciais- dessa realidade;
c) aspectos específicos relacionados
com a natureza do próprio programa
ou projeto.
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§ 3.° A programação dos recursos
citados neste artigo desenvolver-se-á
sob a forma de projetos e atividades
constantes do orçamento Próprio do
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação.
Art. 9.° Estão fora do campo de
incidência do Salário-Educação a
União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, e isentas as suas respectivas autarquias. bem como as
instituições oficiais de ensino de qual-

quer grau.

Art. 10. São isentas do recolhimento do Salário-Educação:
I - As instituições particulares de
ensino de qualquer grau, devidamente
autorizadas e registradas nos órgãos
próprios dos sistemas de ensino, ou
cujo funcionamento seja de algum
modo por estes reconhecido;
II - As organizações hospitalares e
de assistência social, desde que portadoras do Certificado de Fins .süentrópicos, expedido pelo órgão competente, na forma da Lei n'' 3.577 de 4
de julho de 1959;
UI - As orgnizações de fins cultu-

rais que, por iniciativa do Ministério
da Educação e Cultura, em consonância com a politica nacional de cultura,
venham a ser reconhecidas, por deereto presidencial, como de sígníffcação relevante para o desenvolvimento
cultural do País.
Art. 11. As empresas, contribuintes
do Salárío-Educação, estarão isentas
do recolhimento do Salário-Educação
se optarem pelo cumprimento da obrigação constitucional sob a forma de
manutenção de ensino de 1.° grau,
quer regular, quer supletivo,através
de:
a) ensino próprio para os seus empregados ou os filhos destes, ou pelo
sistema de compensação, para quaisquer adultos ou crianças;
b) sistema de bolsas de estudo, mediante cbntrato com instituições de
ensino particular;
c) indenização das despesas de eutopreparação de seus empregados,
mediante a apresentação do certifica.do de conclusão do 19 grau, via de
exames supletivos, fixada nos umítea
do custo anual do ensino citado;
d) indenização para os filhos menores, mediante comprovante de Ire-

quêncía, em estabelecimentos pagos,
fixada nos mesmos limites da alínea
anterior;
e) esquema misto,
usando combinações das alternativas anteriores.
Parágrafo único. As operações concernentes às despesas com a manutenção de ensino deverão ser lançadas
sob os respectivos títulos, na escrrturação da empresa e estão sujeitas à
fiscalização, nos termos deste Decreto e demais normas aplicáveis.
Art. 12. São condições para a opção a que se refere o artigo anterior:
I - Responsabilidade integral, pela empresa, das despesas com a manutenção, direta ou indireta, do ensino;
II - Equivalência dessas despesas
ao total da contribuição correspondente ao Salário-Educação respectívo;
lU - Oferta de vagas prefixada
em número nunca inferior ao quociente da divisão da importância correspondente a 2,5% (dois e meio por
cento) da folha mensal do salário de
contribuição pela importância equivalente a 12% (doze por cento) do valor de referência vigente na localidade, aproximado para a unidade de
cruzeiros Imediatamente superior.
§ 19 Os contratos a serem firmados entre as empresas optantes e as
instituições de ensino, nos termos do
artigo 11, alínea b, deste Decreto, es
tabelecerão que o valor da mensalídade por bolsista será o custo respectivo calculado na forma do § 1.9 do
artigo 2.9, deste Decreto.
§ 29 O pagamento mensal das bolsas de estudo mencionadas no g 1.0
deste artigo deverá ser efetuado até o
último dia do mês subsequente ao que
corresponde à obrigação.
â
3.° As variações, para menos, decorrentes da matricula efetiva ou de
alterações nas folhas do salário de
contribuição, serão compensadas mediante o recolhimento da diferença à
conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no Banco do
Brasil S. A. para distribuição na forma do artigo 6.° deste Decreto.
Art. 13. A autorização para a forma alternativa de cumprimento da
obrigação patronal, referida no artigo
11 deste Decreto, será concedida, anualmente, mediante certificado de
w
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cumprimento do disposto no artigo
178 da Constituição, a ser expedido
pelo Ministério da Educação e Cultura, e será renovável ou não, tudo de
conformidade com as instruções que
para tal fim forem baixadas pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação.
§ 1.0 O certificado a que se refere
este artigo comprovará, perante o
Instituto Nacional da Previdência Social, o cumprimento da obrigação fixada no ar-tigo 1.0 deste Decreto.
§ 2.° Caberá ao Ministério da Educação e Cultura comunicar ao Instituto Nacional da Previdência Social
qua.s as empresas que estiverem
isentas do pagamento do SalártoEducação.
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de agosto de 1973 e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso
L. G. do Nascimento e Silva

DECRETO N9 76.924 DEZEMBRO DE

DE 29

DE

1975

Regulamenta a concessão dos Incentivos Funcionais de que trata o artigo 59 da Lei nQ 6.182, de 11 de
dezembro de 1974, que dispõe sobre
a retribuição do Grupo-Magistério,
do Serviço Civil da União e das Autarquias Federais, e dd outras providências.

Art. 14. A físcalízaçãc a ser exer-

cida pelo Ministério da Educação e
Cultura, sem prejuízo das atríbuíções
dos Tribunais de Contas, da União
e das Unidades Federadas, e do Instituto Nacional da Previdência Social,
na forma do artigo 4.° deste Decreto,
incidirá sobre todas as fases da arrecadação, transferência e aplicação
dos recursos provenientes do SalárioEducação, de acordo com instruções
a serem baíxadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Art. 15. A alíquota do Salário-Educação é fixada em 2,5% (dois e meio
por cento) do Salário de contribuição
.a que se refere o artigo 3.9 deste Decreto, podendo ser revista mediante
proposta do Ministério da Educação
e Cultura, na qual se demostra a efetiva variação do custo real unitário
do ensino de 19 grau.
Art. 16. A vigência deste Decreto
não prejudicará a arrecadação do salário-educação criado pelos Estados
com base no art. 7.° da Lei n.? 4.440,
de 27 de outubro de 1964, devido a 31
de dezembro de 1975.
Art. 17. Este Decreto entrará em
vigor em 1.0 de janeiro de 1976, revogados os Decretos números 55.551, de
12 de janeiro de 1965, 58.093, de 28 de
março de 1966, 65.317, de 10 de outubro de 1969, 6R.592, de 6 de maio de
1971,71.264, de 30 de outubro de 1972,
72.013, de 27 de março de 1973, 72.353.
de 11 de junho de 1973, 72.665, de 20

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item TIl, da Constttuíçào,
e tendo em vista o disposto no § 5Q
do artigo 59 da Lei nc 6.182, de 11
de dezembro de 1974,
DECRETA;

Art. 19 Os Incentivos Funcionais
a que se refere o parágrafo único do
artigo te da. Lei nc 6.182, de 11 de dezembro de 1974, correspondem aos percentuais constantes do quadro anexo,
incidentes sobre o vencimento fixado
para cada nível, e serão concedidos
nos termos deste Decreto.
Art. 29 O incentivo de 100 % (item
I do Anexo) correspondente ao desempenho de atividades docentes em regime de 40 (quarenta) horas semanais, será proposto à Comissão Permanente dos Regimes de Trabalho ..
(COPERT), a que se refere o artigo
11 deste Decreto, pelo Departamento
a que pertencer o docente. através de
seu Plano de Trabalho, pela administração superior da instituição ou por
outro órgão responsável por atividades
de ensino, pesquisa ou extensão.
§ 19 O docente indicado para o regime de 40 (quarenta) horas semanais
executará programa de atividades
aprovado pelo respectivo órgão, à
vista de comprovação de sua viabilidade em face da existência dos meios
para sua execução.
§ 2Q
O docente para o qual for
proposto o regime de 40 (quarenta)
horas será inicialmente incluído neste
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regime em caráter probatório, pelo
período de três anos, sujeito a verífícação anual de desempenho pelo De-

partamento ou outro órgão em que
exerça suas atividades.

Art. 39 Os Incentivos do item II
do Anexo serão concedidos, nos percentuais indicados, ao docente que
possuir um dos seguintes títulos:
a) de doutor, obtido em curso de
pós-graduação credenciado pelo Conselho Federal de Educação. ou em
instituição estrangeira revalidado na
forma da Lei;
b) de livre-docente, obtido na forma da legislação em vigor.
Art. 49 Os Incentivos do item lU
do Anexo serão concedidos, nos percentuais indicados, ao docente que
possua titulo de mestre, obtido nas
mesmas condições estabelecidas na
alínea a do artigo anterior.
Art. 59 Os Incentivos do Item IV
do Anexo serão concedidos, nos percentuais indicados, ao docente:
a) que houver concluído cursos de
especialização ou de aperfeiçoamento,
realizados em instituição oficial ou
reconhecida, com duração mínima de
360 (trezentas e sessenta) horas, com
exigência de frequêncía e de verificação de aproveitamento;
b)
que houver realizado resldêncía
médica de duração mínima de doze
meses, em hospital reconhecido, para
esse efeito, pela "instituição.
Art. 6Q OS Incentivos do item V
do Anexo serão concedidos, nos percentuais indicados, como reconhecimento de produção científica ou técnica ligada ao enslno e à pesquisa,
julgada relevante pelo respectivo Departamentoe expressa sob a forma
de:
a)
trabalhos publicados em periódicos especializados;
b) livros, dissertações e teses aprovadas para obtenção de titulo acadêmico e monografias;
C) patentes e licenças registradas;
d)
comunicações apresentadas, a
convite, em reuniões cientificas;
e) obras artísticas, quando constperado expressivo o conjunto da produção.
1Q Para avaliação da produção
intelectual do docente, será consíderada exclusivamente a que resulte do
exercício das funções de magistério,
excluída a que decorra do desempenho de outros cargos e funções ou de
atividade prorísaíonal.
ê

ij 2Q O Incentivo de que trata este
artigo será objeto de avaliação pelo
Departamento onde o docente exerça
sua atividade, para renovação ou supressâo a cada período de 5 tctnco)
anos, restringindo-se à produção não
Incluída na avaliação anterior.
§ 3Q
Excluir-se-á do cômputo do
período de CInCO anos, referido no parágrafo anterior, o tempo durante o
qual o docente exercer mandato referente a qualquer dos cargos -nencíonados no artigo 16 da Lei número ..
6.182, de 11 de dezembro de 1974, bem
como o de Chefe de Departamento.
Art. 7Q O Incentivo de 20 % rvmte por cento) previsto no item VI do
Anexo, pela dedicação integral e exclusiva ao ensino, à pesquisa e à extensão, bem assim às atividades de
administração universitária, será concedido, nos casos indicados, .nediante
proposta do Departamento, ao docente
em regime de 40 (quarenta) horas que
se comprometa a não exercer outra
atividade remunerada fora da instituição, ressalvadas unicamente as seguintes hipóteses:
a) exercício em órgãos de deltberação coletiva, desde que relacionados
com o cargo ou emprego de magistério;
z» desempenho eventual, sem prejuízo dos encargos de magistério, de
atividade de natureza cientifica, cultural ou técnica destinada ao difusão
ou aplicação de idéias e conhecimentos.
Art. 8Q E' vedada a percepção
cumulativa dos Incentivos FunCIOnaIS
correspondentes aos itens n e !II, UI
e IV e n e IV do Anexo.
Art. 99 Os Incentivos Funcionais
dos itens !I, UI e IV do Anexo serão
requeridos ao Reitor da Universidade
ou Diretor de Estabelecimento Isolado pelo docente que preencha os requisitos dos artigos 3Q, 4Q e 5Q deste
Decreto.
Art. 10. A supressão dos Incentivos dos itens I e VI do Anexo e a
consequente reversão ao docente ao
regime de 20 (vinte) horas semanais
ocorrerá:
a)
por solicitação do docente;
b) por iniciativa e com parecer conclusivo do órgão onde o docente exerça sua atividade. homologado pela ..
COPERT, quando se verificar o descumprimento das obrigações inerentes
ao regime de trabalho; e
c) por iniciativa da COPERT, na
hipótese da alínea anterior.
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Art. 11. A concessão ou supressão
dos Incentivos Funcíonajs será objeto
de coordenação superior, cabendo ao
colegiado central de ensino e pesquisa:
a) disciplinar os critérios para concessão do regime de 40 (quarenta) horas semanais;
b) estabelecer o processo de acompanhamento e avaliação das atdvídades dos docentes pelos Departamentos.
Art. 12. Haverá, em cada Unlversldade ou Estabelecimento ISOlado
mantido pela União, uma Comissão
Permanente dos Regimes de Trabalho
(COPERT), que terá as seguintes
atribuições:
a)
deliberar sobre a concessão dos
Incentivos Funcionais;
b)
supervisionar o processo de
acompanhamento e avaliação das atividades docentes.
§ lQ Nas Universidades. a COPER'r
terá a seguinte constituição:
a)
quatro docentes, representando
os setores básico e pror'sstcnat escolhidos dois pelo Conselho Uníversrtário e dois pelo colegiado central de
ensino e Pesquisa;
b)
o dirigente do órgão central de
planejamento;
c)
o dirigente do órgão de pessoal;
d)
um representante do corpo discente, escolhido na forma da lei.
§ 29 Nos Estabelecimentos Isolados
a COPERT será constituída do seguínte modo:
a)
três docentes escolhidos pela
Congregação, ou colegiado equívalente;
b) o dirigente do órgão de
pessoal;
c)
um representante do corpo discente, escolhido na forma da lei.
§ 3() Os membros eleitos da
.
COPERT terão mandato de três anos,
vedada a recondução.
§ 49
No primeiro provimento da
Comissão, dois dos membros docentes
terão mandato de dois anos.
§59 O Presidente da COPERT será um dos seus membros docentes,
eleito pela comissão.
§ 69 A COPERT deliberará sempre
com a presença de no mínimo dois
membros docentes, sendo suas deci-
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sões tomadas por maioria dos membros presentes.
Art. 13. Fica extinta a Comissão
Coordenadora dos Regimes de Tempo
Integral e Dedicação Exclusiva
.
(COMCRETIDE),
cujas atribuições
passarão a ser exercidas pelo Departamento de Assuntos tjntversítáríos
do Ministério da Educação e Cultura,
ao qual incumbirá supervisionar a
aplicação deste Decreto.
Parágrafo único.
Será absorvido
pelo Departamento de Assuntos Universitários o acervo da Comissão Coordenadora do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva
.
(COMCRETIDE) •

Art. 14. O docente indicado para
o regime de 40 (quarenta) noras semanais. que exercer outro cargo ou
emprego em regime de acumulação
regularmente autorizada, deverá comprovar a compatibilidade de horários
entre as duas situações.
Art. 15. As atividades de consultoria, a que. se refere o § 29 do artigo
39 da Lei nv 6.182, de 11 de dezembro de 1974. serão disciplinadas pelo
órgão superior de ensino e pesquisa,
devendo revestir-se das seguintes características :
a) incentivo ao desenvolvimento do
ensino e da pesquisa, básica ou apltcada;
b) forma de programa departamental ou interdepartamental;
c)
participação do corpo discente,
particularmente de estudantes de pósgraduação.
lI? As atividades de consultoria
poderão ser desenvolvidas sob a forma de prestação de serviços técnicos
ou científicos. mediante convênios ou
contratos celebrados pela instituição
com entidades públicas ou privadas.
§ 2Q Quando as atividades de consultoria conduzirem a resultados que
permitam o registro de patentes ou
licenças, ficará assegurada à Instituíçâo
a participação nos rendimentos
financeiros delas decorrentes, para
desenvolvimento do ensino e da pesquisa.
Art. 16. Nas Universidades mantídas pela União, as atribuições da ....
COPERT serão exercidas pela respectiva COPERTIDE até a implantação
do Plano de Classificação referente
ao Grupo Magístérfo, na instituição.
ê
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Art. 17. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~'e
vogadas as disposições em contrário,

Ata da Sessão Pública de ConstituiçãO
da Empresa de Portos do Brcsti ;;.,t,.•

Brasília, 29 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de -utl novecentos e setenta e cínCu, as 1 .ac.o-ze e trmta noras, no Ministério (I,):, 'Lranspo-tes, na cidade
de Brasília, Distrito Federal, presente
o Exm.
Sr . Ministro dos. Transportes, General Dyrceu Araújo Nogueira,
realizou-se 1. sessão pubtn-a da Assembléia Geral de consbitutçâo de, Empresa de Portos r'o urasü S. A
.
"PORTOBRAS", à qual compareceram o Doutor Hélio Proença Doyle,
Reoresentante da União Federal, nomeado pela Portaria MT n'' 1.310, de
05-12-:75 e outras autoridades públicas.
1 - - A sessão foi aberta oelo Exmo.
Senhor Ministro de Estaco JOS Transportes, que assumiu a sua Presidência
convidando o liing. Armar.do Ribeiro
Moreira para secretariar os trabalhos,
e, após discorrer sobre os objetivos
pretendidos pelo Gover~(l ao crIar. a
Portobrás e sua nnportancra no SIStema portuário e htdrovrárfo nacionais
passou a palavra ao Representante da
União Federal, pot quem foi dito: 10)
que a Lei n" 6.222, de 10 de julho de
1975 autorizou a constítuk..âo de uma
empresa pública denommada Empresa
de Portos do Brasil S. A. .
PORTOBRAS, determinando a extínção da autarquia tederaí. Departamento Nacional de Portes e V' as Navegáveis - DNPVN, na data da constrtuíçâo da referida Empresa, 2"') que
o capital social inicial autorizado da
PORTOBRAS foi de crs 300.000.000,00
(trezentos milhões de cruzeiros); ~O)
que pela Portaria n'' 707, de 21 de JUlho de 1975, do Exmo. Sr. Ministro
dos Transportes, foi nomeada comíssão a que se refere o artigo 80 da mencionada Lei, integrada pelo Eng. Arno
Oscar Markus, Diretor-Geral de ....
DNPVN
Presidente; José Carlos
Franco de Abreu, Secretário-Executivo
da Secretaria-Geral do Ministério dos
Transportes; Antonio Santos de Olíverr.a inspetor-Geral de Finanças do
Mínistérío dos Transportes; Fernando
Magarínos de Souza Leao, Procurador
Geral do DNT.... vN e Paulo Romano
Moreira, Diretor de Planejamento do
DNPVN, a fim de promover? arrola-

ERNESTO

GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Reis Velloso

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
29-12-75.
DECRETO N9 76.925 -

DE

29

DE

DEZEMBRO DE 1975

Aprova o Estatuto da Empresa de
Portos do Brasil S. A. - ..•..•..
PORTOBRAS e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República.

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da
Constituição, e tendo em vista o disp0StO no artigo 89, item H. ria Lei
nc 6.222, de 10 de julho de 1975,
DECRETA;

AI'L. 19 E' aprovado o Estatuto da
Empresa de Portos do Brasil S. A.
- PORTOBRAS, vinculada 3.0 Minis-

tério dos Transportes. constante da
respectiva ata da Assembléia Geral
de constituição, realizada em 16 de dezembro de 1975.
Parágrafo único.
A ata referida
neste artigo será publicada no Diário
O tteua da União, em anexo ao presente Decreto.
Art. 29 Fica extinto o Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, autarquia vinculada ao Ministério dos 'I'i ansportes, na forma do
disposto no artigo 29 da Lei número
6.222, de 10 de julho de 1975.
Art. 39 Os atos constitutivos da

.

PORTOBRAS serão arquivados no registro competente. independentemente de quaisquer outras formalídades ,
Art. 49 O Ministro dos 'Transportes baixará os atos que se fizerem
necessários ao funcionamento da Empresa_
Art. ·59 - Este Decreto entrará em
vtsor em 19 de janeiro de 1976. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1975;
154Q da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Dyrceu AraújO Nogueira
João Paulo dos Reis veuoeo

-

PORTOBRAS.

l j .....11t0

f'

ava.naçno dos t ... :o..;, .::.:rf'\1,OS e

ações a serem transfer~do? pelo Poder
Executivo, para o patrimônio da ....
PJH.TOBRAS. como participação da
União no capital inicial autorizado da.
Empresa e a elaboração do projeto de

Aros

DO
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Estatuto ~a já referida Empresa; 4°)
que o projeto de Estatuto foi elaborado
pela referida comissão, segundo as segumtes diretrizes Jundamentaís: n ) equll~bra-'.I.a dístrtbuiçâo. pelos órgãos
de rüreçáo superior, das atividades
normativas e programáticas e das atavidades meramente executivas exercidas amuas em função das .fínalt-íades
da Empresa; b) - adoção do sistema
de estrutura organízacional flexlvet, :'I
qual poderia ser alterada por ato expedído pelas próprias autoridades da
Empresa, a fim de possibilitar rápida
adaptação às variações na demanda
dos serviços; c) - estrutura admlnts;
trativa básica constituída e Assembtéia-Geral, Conselho Fiscal e Diretoria. esta composta do Presidente. e
de até cinco Diretores; d) - definição das áreas de atuação dos Diretores, a ser determinada -por ate do
Presidente da -Empresa.. II - tendo
em vista o arrolamento e a avaliação
-dos bens-a serem' Incorporados ac.patrímõnío da PORTOBRAS, o capitaí
social inicial autorizado, da , Smpresa,
de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos rnílhóes de cruzeiros), fica totalmente
subscrito pela União Federal' e integralizados neste ato; IIJ - Pela pre'sente Ata e em conseqüência dessa
subscrição. a União Federar- uansrere à PORTOBRAS neste-ato conssttutda. os bens. direitos e ações arrolados
'e avaliados pela comtssa« designada
pela Portaria MT ~ n~ 70'i, de 21 .de
julho de 1975, cuja díscrrmmação e valores constam dos Anexes l, n, IH e
.IV, cevidamente esstnaccs e rubricados pela Comíssâcvcitad a considerados como parte tntegran'e da presente
Ata, Independentemente de sua transcrição: IV -- A presente ata, nos termos do parágrafo 3° do artigo Bc, da
Lei, nv 6.222-75. serve comi) Jnstrurr.en.,
lo de transferência do domínio e posse
dos bens., direitos e açoes ar odualndo
"todos os' efeitos de díre.to. inolustve
perante o Registro de rmove.s. V O Presidente da Assembtéia, em vir·tu.r.!f' da manifestação do Representante da União' declarou, -entêo; incorporados ao patrimônio ia Empresa fie
Portos do Brasil S. A. .
PORTOBRAS. os bens, direitos e ações
constantes dos Anexos I, lI. UI' e- IV,
'antes referidos. VI - Determinou em
seguida a leitura e discussão do Estatuto .da Empresa, o qual foi aprovado com a redação abaixo transcrita:

"ESTATUTO DA EMPRESA
PORTOS DO BRASIL S. A.
PORTOBRAS"

DE

CAPITULO I

Denominação, Sede, Foro e Duração

Art. 1°. A Empresa ae Portos do
Brasil S.A. - PORTOBRAS -- é uma
empresa pública, dotado de. personaIidade jurídica dedireito prtva.ao, víncutaua ao Mímstérto .íos Transportes
e constituída na forma da L,"i número
6.222, de 10 de julho de 1975.
Art.- 2°. A PORTUB1<.AS será regida pela Lei n'' 6.222 de 10 de julho
de 1975, pela legislação e ela aplicável e pelo presente Esta.~· ito.
Art. 3°. A PORTO dRAS tem sede
e foro no Distrito Federal ,
Parágrafo 'único. A t:>llRTOBRAS
poderá instalar e .manter. onde conVier•.no ~ais ou. no exterior. agências,
.escrnonoe, ou organizar empresas subsídrárías, bem como asso lar-se a outras entidad%.' mediante 0 utou-açâo
do Presidente da República.
'i ,J\rt.4~.
O pras» dE'. duracão da.
PORTOBRAS é. indeterm-naoo, '.
CAPITULO 11

Finalidade .e .competéncta

Art. 5°'. :A, PORTOBRA8. 'em narmon1acom os planos e programas do
Governo Federal, e nos limites estabe,
Iectdos na Lei n" 6.222, de 10 dê Julho
de 1975. tem por finalidade realizar
atividades relacionadas com a' construção. admíntstração e exploração
dos portos e das vias navegévers.: .nteriores,exercendo a supervísão, -mentação, coordenação, controle e fiscalização sobre tais atívídades..
Paragrato único. As anviuades (e.Iativas a vias navegáveis íntertores
serão exercidas pela PORTOBRAS. em
.caráter transitório. até qUE>. o p ....xrer
Executivo venha, a constituil entidade
destinada a essa Iínalídade.
Art. 6°. Para a realízaçao de 'mas
fínalídades, compete à PORTOBRA6:
I - promover a execução da Poli"tlca Portuária Nacional, segundo diretrizes baixadas pelo Ministério dos
Transportes;
Il - reanzar ou promover e aprovar
estudos, planos e projetos destínadoe
à construção. expansão, melhoramento. manutenção e operação dos por.tos, bem como executar serviços. àe
assístêncía técnica para os mesmos
.rins;

na
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In - executar ou promover autorizar e aprovar a execução de ób-as e
serviços de construção. expansão e
melhoramento de portos ou de suas
instalações. qualquer que seja o regime de exploração dos mesmos;
IV - admmístear e explorar 02
portos;
V - nscanzar a admínístraçâo -e
exploração dos portos que se encon-

a entidade prevista no Parágrafo úníco do artigo fio deste Estatuto.
§ 2°. As atividades na
.
PORTOBRAS serão exercidas sem
prejuízo da competênc'a legal dos Ministérios e demais órgãos da Adminrstração Federal, relacionadas com
portos e vias navegáveis.

promover o aproveitamento
das vias navegáveis tntenoree desenvolvendo sua utilização em favor da
navegação;
VII - autorizar a construção ou a.
execução de obras e servtcos de qual-

Art. 7°. A PORTOBRAS é constítuída com capital social imcial autorizado de crs 300.000,00 (treaenros mtIhôes de cruzeiros), dividido em
3~000.OOO (três milhões) de ações, no
valor nominal de Cr$ 100,00 (cem cruaeírosr cada urna, sendo Cr$
150.000.000,00 (cento e cmquenta mtlhões de cruzeiros) de ações ordínárias nominativas e Cr$ 150.000.000,00
(cento e cínquenta milhões de cruzetros) de ações preferenciais nominativas.
Art. 8°. A Assembléia Geral de
Acionistas poderá autorizar a participação, no capital da Empresa, de outras pessoas jurídicas de direito púbttco interno, bem como entidades da.
Admmlstraçâo Indireta da União, dos
Estados, Distrito Federal e M: l11t",J~
pios.
§ l°. A emissão e colocar-ão ôae
ações do capital autorizado serão feitas de acordo com o art. 9" do presente Estatutc e por celtbevacão ca
Diretoria, mediante prévia anuência
do Conselho Fiscal.
§ 2°. Os acionistas terão direito de
preferência para subscrever as ações,
quando de sua emissão € cotoeação,
na mesma proporção do capital e tipo,
de ação que cada um possuía anteriormente. Esse direito de prefecncía deverá ser exercido no 'l)T\1.Z0 estabelcído pela Diretoria.

CAPITULO

trem em regime de concessão .su autortzação;
VI -

quer natureza. que afetem as' vias navegâveís interiores;
VIII - executar ou promover; eutortzar -e aprovar a execução de obras
e serviços referentes a -defesa de .nargene e costa e de fixação 'de dunas,
desde que tais obras e serviços sejam
necessários à proteção dos portos. de
seus acessos e das vias navegáveis interiores;
IX - promover a retirada de cestos e outros objetos submersos que
obstruam ou impeçam a navegação
nos portos e nas vias, nagevá 'leis interiores, nos termos da Iegíslaçãc ví-

sente:

x - coordenar, superintender c rtseatíaer. técnica, operacional e a-ítm .
nístratdvamente, as entidades que lhe
sejam vinculadas;
Xl - estabelecer normas gerais para díscíplínar e- coordenar atividades
de pessoal nas entidades que exploram
portos e vias navegáveis interiores:
xn - jsomover a captaçao, em
fontes internas e externas, de reeur505 a serem aplicados, diretamente ou
por' suas subsidiárias, na execução ae
suas programações,
XIII - promover desapropriações,
nos termos da legislação em vigor;
XIV - pr<...por aos órgãos competentes da Adminístração Federal as
medidas necessárias à ínstaraçâo, per..
manêncía e funcionamento de servi(,.'OS de comuntcacâo, desobstrução, ,,1nanzeçao, segurança, polícia, ltWt'1r!fl~
ga. higiene, saúde e outras attvtdades
afins.
19 A competência quanto às atividades relativas a vias navegáveis tuterrores cessará quando se constituir
ê

m

Capital Social e Ações

§ 3°.

A

mtegranzacao

das eçõee

obedecerá a normas estabele-ldas pela
Diretoria. Em caso de mora do acjomsta, independentemente de interpelação e na forma da lei. poderá a DI~
retoria promover a execução ou determinar a venda das ações não Integrahaadas, por conta do ucrontsta ,
§ 4°. Decorridos 30 (t,rinta) dias decada emissão de ações de capital autorizado. a Diretoria registrará o aumento do capital suo, -ruo em órgão
competente de Registro Públ'co,
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Art. 90 • A subscrição e a integralização de capital far-se-âo:
1 ~ Pela União com:
a)
a totalidade das ações, dos créditos e direitos que tenha nas entidades destmadas à exploração dos portos ou vias navegáveis;
/) os oens moveis e imóveis, reversiveís à União, que constituem o
acervo patrimonial dos portos em regtme de concessão ou autorização, ao
termino destas;
CJ os nens moveis e imóveis. valores, direitos e ações integrantes tío
patrrmônto do DNPVN. assim como os
bens moveis e imóveis integrantes do
acervo patrimonial dos portes admímatrartos diretamente pelo DNPVN ~
d) o domínio
útil dos terrenos
acrescidos de marinha, resultantes de
obras ou serviços realizados pela
i'ORTOBRA6;
e) outros voens necessários a seu
.runctonamento .
U ~ Por subscrfção de pessoas jurtdícas de direito público íntorn.. bem
como entidades da Admmist ração Indireta da União. dos Estados. Distrito
Feceral e Municípios.
Art. 10. As ações serão nominaUvas, ordínérras e prere-encíaís, estas sem direito â" voto e tnconvevsíveís
em 3 çôes ordinárias.
Art. 11. As ações preferenciais terao prrortdade no caso de reembolso
de capital e na dtstriburçãc de um dividendo mínimo de 6% (seis por cen'..o) ao ano.

Arr.. 12.

A Bmpresa poderá. en.ttir
tItulos múltiplos de ações e, crovrsoriamente, cautelas que as representem.
Art. 13. As substttuiçôes, agrupamentes e desdobramentos de I;lf· 11'1s
serão efetuados mediante soltcítaçâo
do acionista, que pagará as despesas
decorrentes de acordo com a tabela
fixada pela Diretoria.
Art. 14. As transferências de ações
far-se-ão na forma _da lei, mediante
termo lavrado em livro próprio.
Art. 15. As transferências de ações
'ou subscrição de aumento de capital
pelas pessoas jurídicas de direito público interno, bem como da Administração Indireta da União, dos Esta-

dos, Distrito Federal e Mun.icipios não
poderão importar em reduzir a menos
de 51% Icinquenta e um por cento>
as ações com direito a voto de propriedade da União, e a participação
desta no capital social da Empresa.
Parágrafo único. Sera nula qualquer transferência ou subscriçao de
ações feitas com mtrtngência deste artigo, podendo a nulidade ser ple.teada, inclusive, por terceiros, prl-;:'_ meio
de ação popular.
CAPíTULO IV

Patrimônio

Art. 16. O
PORTOBRAS,
Diretoria. com
ceitos legais e
tituído:

patrimônio da
.
administrado por sua
a observância dos preregulamentares, é cons-

I ~ pelos bens móveis e imóveis,
ações, créditos e diferentes integrantes
do patrimônio do Departamento Nacíonal de Portos e Vias Na vegá veís
que forem Incorporados à Empresa
na data de sua constituição;
II - pelos bens móveis e ímóveís,
ações, créditos e direitos que lhes forem incorporados em virtude de lei;
III - pelos bens móveis e tmóvels,
ações, créditos e direitos que a Empresa adqutrtr ou aceitar, por qualquer meio, -ínclusive por doação;
IV - pelos saldos dos exercícios financeiros transferidos para a conta
patrimoniais ;
V - pelo domínio útil dos terrenos
acrescidos de marinha resultantes ce
obras e serviços realizados pela Empresa.
CAPiTULO. V

Recursos Financeiros

Art. 17. Os recursos financeiros da
PORTOBRAS serão constttutdos de:
I - recursos do Fundo Portuário
Nacional (FPN), com a destmaçao é3pecífíca que lhe cabe, em função d05
objetivos da Empresa;
II - transferência de dotações constgnadas à Empresa no Orçamento.
Geral Ela União;
III - receitas decorrentes da prestação de serviços de toda a natureza,
compatíveis com as suas nnanoaces,
a órgãos e entidades públicas ou particulares, nacionais, estrangeiras ou
tnternaclonals, mediante convênios.
acordos. ajustes ou contratos;
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Iv - créditos de qualquer natureza
que lhe forem destínaoos:
V -- recursos de capital, inclusive
6::, provenientes de empréstimos c rinanctamentcs obtidos pela Empresa, de

origem "nacional, estrangeira OU internacional;
. i11 - doações feitas _à Empresa;
VII - produto-da venda de 00115

ínservrveis, e

VIII ~ rendas provementes de Outras fontes.
CAPÍTULO ,VI

Organizaçâo Aâmtmstratiuo:
Bdsica

Art. 18. A 'organização administratlva basíca da PORTOBR.AS é a '5e-

guínte:
. 1,- -

ias;

ri- -

Assembléia. Geral de Acíonís-

-

.

Díretorta.:

f'::ltf'~' Conselho -Fis'c~l.

Parágrafo Ü111co. O "Regimento In-

te~nird.a -PORTOBRAS _disporá sobre

estrutura organizacional e as atribuíções - de suas unidades administra.tívas.re será complementado por .nocmas e manuais.
tt

SEÇÃo 1 .

Assembléta Geral de .Acicmietas

Art. 19. A Assembléia. Geral é o
órgão superior de deliberação da ....
YORTDBRAs, sendo constdtuída pela
reuníac dos acionistas, convocada e
Instalada na forma da Ieí e deste Es-

tatuto.

Art. 20. - Compete à Assembléia Ge.ral, sem exclusão de outros casos previstos, em lei, deliberar sobre:
I

-r-

O relatório anual. da Diretoria,

·05 balanços patrimonial _e financeiro
.da Empresa, a conta de lucros e perdas, demonstração da _execução orçamentáría e o parecer do Conselho Fts'Cal;

II .-..::. as modificações do Estatuto
da Empresa;

. III - a alteração do capital autorizado e avalíaçao e reavaliação do
.atIVO, Imobílízado;
IV - a fusão, a incorporação, a ex-t.ínção e a liquidação da Empresa, nomeando e destituindo liquidantes, jut.ganco-Jhes as contas;

V - a constituição, a· fusão, transformação ou a incorporação e extinção da sociedade ou de empresa publica subsidiária;
VI - a participação da Empresa no
capital de outras sociedades e empresas púbhcas Ou' privadas, com objctivos afins ou correlatos aos da .. , ...
PORTOBRAs:

VII - a alienação _ou a gravação,
com ônus reais. de bens imóveis pertencentes à Empresa;
VIII eleiçâQ e destltuíção dos
membros da Diretoria e do Conselho
FIScal;

IX - fixar a remuneração dos
membros da Diretorra e do Conselho
Fiscal:
X - Os assuntos propostos pelo
Conselho Fiscal e pela Diretoria .

Art. 21. A Assembléia Geral de
Acionistas reunir-se-á, ordínartamen'te. uma vez por ano, até 15 de abrtl,
e, extraordinariamente' quando se fizer necessário nos termos da legislação vigente;
§ 19 A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente da Empresa ou
seu substituto legal, auxiliado por
dois secretários por ele convidados;
· § 2.° A convocação, instalação e
·funcíonamento da Assembléia Geral

obedecerão à legislação pertinente.
sEÇÃo

II

Diretoria

Art. 22. A Diretoria é o órgão de
"administração geral e superior da ..•
PORTOBRAS, e tem por finalidade
o planejamento, a organização, a
coordenação e o controle das atívida·des da Empresa.
Art. 23. A Diretoria será composta
do Presidente da Empresa e de até 5
(cinco) Diretores, sem designação escpecítica, eleitos em Assembléia GeTal.

§1 9 Q mandato da Diretoria é de 4
(quatro) anos, permitida a reeleição.
§ 2:° A investidura nos cargos da
: Diretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio. O Presidente
tomará posse perante o Ministro de
Estado dos Transportes e os demais
membros da Diretoria, perante o Presidente da Empresa.
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rias à instalação, permanência e funcronemento de serviços de comunicaçào
desobstrução, sinalização, segurança. polícia, alfândega, higiene, saúde e outras atividades afins à expioração dos portos e vias navegáveis interiores;
VII - Deliberar sobre a tarifa dos
portos qualquer que seja seu regime
de exploração;
VIII - Aprovar, em relação aos
portos sob concessão:
tos.
a) incorporação de bens ao capital
Art. 27. Em caso de vacância do
da concessão;
Presidente, assumirá a presidência o
b) baixa' de bens do acervo patriseu substituto designado nos "ermos
monial dos portos;
do artigo 24 até a eleição de novo
Presidente em Assembléia Geral, rec) quadro de pessoal;
lo tempo que restar para o término
d) tomada de contas;
do mandato do substituído.
e) outros assuntos compatíveis com
Parágrafo Único. Em caso de vaas finalidades da PORTOBRAS;
câncía dos demais membros da Díre.,
IX - Autorizar a assinatura de
tona. O Presidente da Empresa
contratos. ajustes e convênios, ressaldesignará O substituto até a ele'ção
vaoa a competência do Presidente, a
de novo Diretor em Assembléia Geral,
que se refere o item XI do artigo 33
pelo tempo que restar para o término
do mandato do substituído.
deste Estatuto;
X - Aprovar o .regimento interno
Art. 28. Os membros da Diretoria
da Empresa;
terão sua remuneração fixada pela
Assembléia Geral.
XI - Aprovar normas gerais de caráter técnico operacional e adminisArt. 29. Compete à Diretoria:
trativo referentes às atividades da
I - Aprovar os planos diretores de
Empresa e de suas subsidiárias;
portos de instalações e das vias navegáveis interiores, qualquer que -:;eXII - Aprovar os planos e os \.>r0
ja seu regime de exploração;
gramas de trabalho constantes dos
orçamentos anuais e plurianuais da
H - Aprovar e autorizar fi. execução
Empresa e de suas subsidiárias;
de obras e serviços de construção, melhoramento. expansão e reaparelhaXIII - Autorizar a aplicação de
lhamento dos portos ou de suas instasaldos orçamentários e as inversões
lações e das vias navegáveis interiode fundos ou recursos que visem a vares, qualquer que seja o regime de ex10.,.j2:<'Ir o patrimônio da Empresa;
ploração;
XIV - deliberar sobre abertura de
crédito e tomada de financiamento
IH - Autorizar a construção ou e
no exterior pela Empresa e por suas
execução de obras e serviços de qualsuba' diárias;
quer natureza que afetem as vias navegáveis interiores;
XV - autorizar a emissão e colocação de ações do capital autorizado
IV - Aprovar e autorizar a exeda PORTOBRAS, bem como -stabecução dê obras e serviços referentes a
Iecer normas para a integralização
defesa de margens e costa e as de
das
ações da Empresa;
fixação de dunas,
desde que tais
obras e serviços sejam necessários à
XVI - decidir sobre a aceitação de
p-cteçâo dos portos, da seus acessos e
doações;
das vias navegáveis interiores;
XVI1 -- autorizar atos de denúncia judicial ou extra-judicial. para
V - Deliberar quanto à desapropar fim a litígios ou pendências;
priação de áreas necessártas às finalidades da PORTOBRAS;
XVIII - criar, transformar ou extinguir agêncas. escritórios ou órgãos
VI - Propor aos órgãos da Admitemporários de estudos ou obras;
nistra Federal as medidas necessá-

Art. 24. O Presidente designará o
Diretor que o substituirá nos seus ímpedímentos .
Art. 25. No caso de impedimento
de qualquer Diretor, os seus encargos
serão assumidos por outro Diretor,
mediante designação do Presidente.
Art. 26. Embora findo o mandato,
o Presidente e demais Diretores permanecerão em pleno exercício de SU'3.S
atribuições até a posse dos seus substitutos ou nova p055e quando reelei-

4
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XIX - aprovar planos de contas
normas gerais de contabilidade e cntértos básicos para apuração de resultados, para a construção ou reinte
gração de reservas patrlmomais e para amortização de capitais mvestí .
dos e para depreciação de bens da
Empresa e de suas subsidiárias;
XX - aprovar o quadro de pessoal
e submeter, às autoridades competentes, o plano salarial do pessoal da
Empresa e de suas subsidiárias;
XX! - opinar sobre a alienação ou
a gravação, com ônus reais de bens
ímóves pertencentes à Empresa;
XXII -

opinar sobre a cessao ou

transferência de ações, créditos ou di-

reitos da Empresa;
XXIII - opinar sobre a criação,
fusão, desmembramento ou tncorporação de subsíd.árlas, bem como sobre
a participação da PORTOBRAS no
capital de outras sociedades e de empresas públicas;
XXIV - pronunciar-se previamente sobre qualquer matéria a ser submetida à Assembléia Geral;
XXV - autorizar o afastamento do
Pres' dente e de Diretores da Empresa por mais de 30 (trinta) dias ~OI1
secutívoa
XXVI - deliberar sobre outros assuntos de interesse da Empresa,
Art. 30. A iniciativa das proposições à Diretoria será do Presidente
ou dos Diretores da Empresa, por interméd.o do Presidente.
Art. 31. A Diretoria reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por mes, e
extraordinariamente, quando eonvocada p-Io Presidente e deliberará com
a presença deste e de, pelo menos, 3
(três) outros de seus membroa.
Parágrafo único, As denberaçoes ca
Diretoria serão tomadas por mataria
de votos dos membros presentes ~ registradas em atas, cabendo ao Presrdente ainda o voto de desempate e
o direito de veto,
SEÇAO

nr

Presidente e Diretores

Art. 32. Cabem ao Presidente Z!.
direção e coordenação dos traualhoe
d.a Diretoria, constttuíndo-se ao prin.
cipal orientador e ímpulsonador das
atividades da PORTOBRAS.

EXECUTIVO

Art. 33. Ao Presidente, além das
atribuições e responsablltdades próprias da qualidade de membro da
Diretoria, compete:
I - dlrlg.r, coordenar e controlar
as attvírtades da PORTOBRA8;
II - cumprir e fazer cumpr.r es
normas em vigor na PORTOBRAS,
oriundas da Assembléia Geral de
Acionistas e da Diretoria;
In - representar a PORTOBRAS.
em juízo ou fora dele, perante quaisquer entidades públicas e pr.vadaa,
nacionais, estrangeiras ou Internaclona.s, podendo, em nome da Empresa,
constituir prepostos, mandatários ou
procuradores;
IV - convocar e presidir .êJ.S reuniões da Assembléia Geral de Acion.stas e da Diretoria;
. V - designar o Diretor que o substituirá em suas ausências e Impedimentos eventuais, podendo delegar ao
mesmo atribuições permanentes de
superintendência e coordenação;
VI - atribuir aos Diretores, rcvando em ccnsíderaçâo a exper.êncta técnica e administrativa de cada um,
as respectivas áreas de atívídades definidas na estrutura organizacional
da -PORTOBRAS, que poderão compreender uma ou mais unidades da
Empresa, -bem como atribuir-lhes a
execução de outros encargos;
VII - adm.tír, promover, transferir, punir e dispensar empregados e
praticar quaisquer outros atos referentes à administração de pessoa. da
PORTOBRAS, facultada a delegação
de tais poderes a Diretores e titulares de órgãos da Empresa;
VII1 - baixar os atos que co-rsubstandem as deliberações da Diretoria;
IX - aprovar estudos e projetos
para construção, melhoramento e expansãc de portos ou de suas instalações e das vias navegáveis Interiores,
qualquer que seja seu regime de exploraçâo ;

X - autortzar a retirada de cascos
e outros obj-etos submersos que obstruam ou impeçam a navegação nos
portos e seus canais de acesso <; nas
vias navegáveis interiores, nos termos
da, legtslaçâo vigente;

XI - autorizar a assinatura ele
contratos, ajustes e convênios, cu te
valor seja igualou Infercor ao que ror
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fixado pela Diretoria, podendo tal faculdade ser delegada aos demais DIretores ou empregados da Empresa:
XII ~ assinar atos, contratos e
convênios, podendo, para tal um,
constituir mandatários ou procuradores, inclusive entre Diretores e empregados tia Empresa;
XIII - ordenar despesas e, juntamente com outro Diretor, movimentar os recursos financeiros 'la Empresa, podendo tais faculdades serem
delegadas. aos demais DIretores ou
empregados da PORTOBRAS;
XIV - assinar os titulas de crédito
e as ações da Empresa juntamente
Com um dos Diretores;
XV - determinar a realízação de
inspeções e auditagens de qualquer
natureza, tomadas de contas, sindicâncias e inquéritos;
XVI - fazer publicar o relatório
an ual da Diretoria;
XVII - submeter ao Mínlstérto dos
Transportes, até 60 (sessenta) dias
após o encerramento dos balanços patrimonial e financeiro. a tomada de
contas da Empresa relativa ao exercíc.o anterior;
XVIII - praticar atos de urgàncla,
"ad referendum" da Díretorta, apr-e-sentando suas justificativas na primeira reunião que os suceda;
XIX - praticar outros atos ue gesmo não compreendidos na competênera da Assembléia Geral ou da Diretoria;
Art. 34. O Pres.dente designara os
nomes a serem submetidos à etaíção
nas Assembléias Gerais das suostdlárias e associadas da PORTOBRAS, os
quais irão integrar as Díreçoes e os
Conselhos Fiscais respectivos. bem
como dos representantes da Empresa
nessas Assemblé.as Gerats .
Art. 35. Aos Diretores da Empresa,
além das atribuições e responsabilinades próprias da qualidade de membros da Diretoria, compete:
I - supervisionar as atividades da
área que lhe foí atribuída especificamente pele Presidente da Empresa,
em coordenação com todas as unidades da estrutura organizacional;
1.1 -- determinar a realização, pOI
empregado que lhe estiver subordtnado, de inspeções e auditagens ele

qualquer natureza, tomadas de contas, sindicâncias e inquéritos, -etacíonados com as respectivas áreas de
atividades;
IH - executar outros encargos que
lhes forem atribuídos pelo Presidente
da Empresa.
Art. 36. E' facultado aos Diretores,
med'ante autorização do Presídente
da Empresa, delegar a SUa competência originária ou subdelegar a que
lhe for atribuída pelo Presidente.
sEÇÃo

IV

Conselho F1Se4l

Art. 37. Ao Conselho Fiscal, sem
exclusão de outros casos previstos em
lei, compete,
I -- pronunciar-se sobre assuntos
de sua fiscalização que lhe forem
submetidos pelo Presidente da

PüRTüBRA8;

II -- acompanhar a execução patrlmonial, financeira e orçamentária da
FO:1.'J'OBRAS, podendo examinar li-

vros ou quaisquer elementos e requt-

altar informações, e
In -

elaborar e aprovar seu regi-

mento.
Art. 38. O Conselho Fiscal compõe-se de 3' (três) membros efetivos
e Igual número de suplentes, todos
brasileiros. residentes no País, eleitos,
com O~ respectivos suplentes, anualmente. pela Assembléia Geral Ordínára, permtuda a recondução.
§ L° As investiduras tar-se-âo por
termo lavrado no livro de Atas do
Conselho Fiscal.
§ a.' No caso de vaga. renúncia,
Impect.mento ou ausência injustificada.
a 2 (duas) reuniões consecutivas, o
me-nb o do Conselho Fiscal será eubstituído, até o término do mandato,
pelo respectivo suplente.
§ 39 O Conselho Fiscal, em sua prlmeu a .eumao, eiegei seu i-res.dente,
ao qual cabe o cumprimento das deliberações do Conselho.
Ar~. 39. Será obrigatória a realização de, pelo menos. 1 rma sessão do
Conselho Fiscal em cada mês. quando
serão examinados os balancetes e documentos contábeis do mês anterior,
sendo os respectivos pareceres regísá
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trados em atas ou como anexo destas
Parágrafo Unico. No cumprimento
de suas atribuições, o Conselho FIscal
poderá se utilizar do assessoramento
de per-itos contadores, legalmente habilitados.
Art. 40. Os membros do Conselho
Flseat terão remuneração fixada pela
Assembléia Geral.

Parágrafo único.

Os membros do
Ptscar e 5cUS
lJ entes.

Conselho

quando convocados terão, ainda, ressarctdas as suas despesas de locomoção ::. estada, quando residentes fora
da cidade em que foi realizada a
reunião.
CAPÍTULo VII

eeercícto Social e Regime Financeiro

Art. 41. O exercício soclal colncldlrá com o ano civil.
§

L'" no fim de ca-ta

exe"'~íc;o. p1'O-

ceder-se-á nos termos da lei, ao balanço geral para verificação dos lucros ou perdas da Empresa.
§ ?." Do lucro líquido. feitas as provísôes para os impostos devidos, de-

duaír-se-âo:

I 5% (cinco por cento) para
constituição do Fundo de Reserva Legal, até que alcance o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do
capital social autorizado, a fim de
assegurar a integridade deste;

II

-

5%

(cinco no-

('"",t....-,

ow-a

constituição do Fundo de Reserva Espectat a fim de seI apHca ,,-, _." u...;senvolvímento das atividades da Empresa;
In - um percentual, fixado pela
Diretoria. para a constttuiçâo do Fundo .te Depreciação, destinado a manter h Integridade, a substituição ou
repcslção dos bens depreciáveis da
Empresa;
rv - um valor, para a constrtutçào
do Fundo de Manutenção do Capital
de Giro, de acordo com a legislação
virrente ;
V - um .percentual, fixado pela Assembléia Geral de Acionistas, pala o
pagamento de dividendos, e

VJ - uma Importánc'a. fíxaaa pela
A,!".<:r·m h lt5ia Ge-al de Acionistas. a ser

put-o os empregados e a
da Empresa. como parttotpecao. segundo normas estabelecidas
pela Assembléia Geral;
,o,,,I-~'hlír1a

Dir~toria

~

~

,- A diatetbu'cão. aos emp-egados

e tu-eto-!a da Fmp-esa. ria ua-ttotpaçâo nos lucros da PORTO BRAS.
somente pode-é ser efetuada após
atendido o disposto nos incisos de I
a V do parágrafo anterior,
~ ':1.' Havendo saldo, após as deduções referidas no § 2.°, caberá à Assembléta Geral de Acionistas autorizar a sua destinação.

*'participação
( O pagamento
dos dividendos e
nos lucros poderá ser

da.

feito. a critério da Diretoria. em duas
parcelas, dentro do exerclclc social
em que a Assembléia Geral de Acíonistav aprovar o balanço geral.
§ b " Os dividendos não reclamados
pelos cacionlstas. dentro de 5 (cinco)
anos. prescreverão em favor da EmV::,I"R.

Art. 42. O regime ffnancelro da
Empresa obedecerá às normas aoltcáveis da legislação própria, 9.S deste
Estatuto e de outras estabelecidas no
regimento interno da PORTO BRAS •
13

() o-varuento próprio da

Empresa, compreendendo a receita e
a despesa, elaborado sob a forma sintética, .será submetido à aprovação da
1· "Lona, até 20 de dezembro de cada
ano
Parágrafo único. Os Fundos de Reserva Legal, de Reserva Especial e de
Den-e-ctacão. mencionados no artigo
41 'teste Estatuto. serão aplicados ue
~ICOt'Gt,
com programações próprias,
uw'ovadas pela Dtretorra ,
Art . 44. A prestação de contas
anual da Emp-esa deverá conter, entre .tutros. os seguintes elementos bâ,-,1CJS;
I

•..-at-v.

balanço patrimonial e demoneda conta de 11J.croÍ) e pernas,

r'
balanço financeiro;
ll., - demonstrativo da execução
-camentérta. e
rv
certificado de auditoria.
~
o A prestação de contas, elanocada pela Diretoria, com parecer do,I.
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Conselho Fiscal, deverá ser submetida à Assembléia Geral de Acíonístas.
§ ",f' A prestação de contas da ".
f'ORTOBRAS será submetida ao Mtnist-o de Estado dos 'I'ransportes que,
com o seu pronunciamento e a dooumentação referida no art. 42 do
Decreto-Lei n.v 199, de" 25 de fevereíro de 1967, a remeterá ao Tribunal
de Contas dentro do prazo de 120
reemo e vinte) dias coutados do en··
cerramento de cada exercício da Empresa .

Art 45. O exercício social e regime
Zinancetro da Empresa iniciar-se-âo a
partir da data de sua consbltulçào,
nos termos do cartfgo 65 deste Esta..

tuto ,

CAPíTuLo vrn

Pessoal
Art. 46. O pessoal da PORTOBRAS

e -de suas subsidiárias é regido pela
legislação trabalhista, sendo-lhe assegurada a remuneração compatível
Com as condições de serviço e do mercado de trabalho.
Parágrafo único. Ao pessoal da
Empresa e de suas subsídiáras, no
que couber, aplicam-se. também, as
dlsposlçôes da Lei nc 4,860, de 26 de
novembro de 1966.
Art. 47.

O pessoal da
.
PORTOBRAS, é constftuídc:
I - dos servidores do Departamen...
to Nacional de Portos e Vias Navegáveis, a serem admitidos de acordo
COIT. as disposições da Lei nc 6.184. de
11 de dezembro de 1974 e do Decreto
ne 75.748, de 14 de março de 1975;
Il - dos que forem admitidos me ...
diante processo de seleção OU prova.
ínc'rvtdual de capacitação.
Parágrafo Única. Os empregados da
PCHTOBRAS. de acordo com as ne ..

oessidades de serviço, poderão ser
transferidos para qualquer local de
atuação da Empresa.
Art.

4B. A PORTOBRAS poderá

também utilizar. para desempenho de
suas atividades, servidores federais,
estaduais ou
municipais, tanto de
órgáo da Administração Direta, quanto de entidades da Administração Indireta ou de fundações governamen-

tais, postos à sua disposição na forma da legislação aplicável.
Art. 49 A critério da Diretoria poderá a PORTOBRAS estabelecer um
aegíme previdenciário e assistencial
complementar para o pessoal próprio
e de suas subsidiárias.
Ali, 50. As normas de pessoal fixarãa diretrizes, inspiradas no sistema. de mér: to para carreira, premoç ã o e vantagens.
Art. 51. A designação dos titulares
de função de chefia, em todos os níveis recairá preferencialmente sobre
')'5 empregados mais destacados e de
reconhecida capacidade técnica. profissional ou admtnlstrat'va, pertencentes ao quadro de pessoal .ía Empresa.
Art. 52.

A PORTOBRAS podará,

quando for do seu Interesse e" independentemente de prazo, colocar empregados à disposição de sues aubstdiá. ias e associadas.
Art , ,53. A PORTOBRAS elaborará
programa para promover e apoiar a
formação e o aperfeiçoamento
de
pessoal especializado nos vários tipos
de atividades a que deve dedicar-se
e tealtzarâ o treinamento de. seu pessoar técnico e administrativo na medida que sua administração julgar
conveniente,

Art. 54. A PORTOBRAS' contrtbulrá para ~ programa de Formação
do Patrtmônto ri.. Servidor Público,
conforme o estabelecido no artigo 3
da Lei Complementar nc 8, da 3 de
dezembro de 1970.
CAPÍTULO IX

Subsidiárias e Associadas

Art. 55. Constituirão subs!diárlas
da PORTOBRAS a Companhia Bra·
silelra de Dragagem e as atuais ent! dades destinadas à exploração de
portos e de vias navegáve's. cujo controle aclonárto. pertencente 1 União
ou ao Departamento Nacional
de
r-o-tos e Vias Navegáveis, deverá S~
trans-ferido, por ato do Poder Exe ...
cuttvo para a Empresa.
Art. 56. A PORTOP,RAS, para a
realização dos seus fins sociais•. pc ..
derá, mediante aprovação da Assembléia Geral
organizar subsidiárias.
além das indicadas no artigo anterior,
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ou adquírlr ações ou quotas de ca-

pital ue outras sociedades ou de outras empresas públicas, para o fim
de torná-Ias subsidiárias, med.ante
aprovação do Presidente da Repúbü-

ca.
§ 14 As subsidiárias revcsur-se-ão
da forma de sociedade de economia
mista ou de empresa pública.
~ ~... Quando se tratar de constituição de subsidiárias, a
.
PORTOBRAS terá sempre o mínimo
de 5J. (cínquenta e um) por cento

aa..1 ações que lhe assegurem a ma.o-

ria do capital votante e social. sendo
vedeeas as subscrições ou transferência') ce ações que impliquem em quebra desse controle aclonárío.
Ar-t

57.

As subsidiárias deverão

ter por finalidade as atividades retacrona.las com a construção e exploraçã. de portos e de vias navegá..
vets mteríores. podendo destinav-se a
uma ou a ambas dessas nnaltdedes .
§ 19 Poderá a mesma subs'dlárla
explorar diferentes portos e vias navegeve.s. estejam os mesmos local!...
aecoe em uma ou em distintas unidades da Federação.
§ '2;9 A existência de uma subsidiaria, sediada em: determinada unidade da Federação, não impedirá
a
criação de outras, na mesma unldane
Federatdva, quando clrcunstânc'aa
geo-econômicos e operacionais o ext-

girem.

Art . 58. A PORTOBRAS estabeze-

cerá para as subsidiárias levadas em
consideração as
peculiaridades de
'::1Ga uma, diretrizes e normas gerais
de natureza jurid'ca. administrativa,
Itcanoeira. técnica, contábil e outras.
fln 59, A PORTOBRAS, para a
realização de seus fins socla's. poderá ainda, mediante aprovação
da
Assembléia Gera! participar de outras entidades ou a essas associarSt' -tesde que julgado do interesse dos
setore- portuár'os ou da navegação
ínrcnor .

art. 60. As normas estatutárias das
.subsruiárías respeitarão, no que lhes
for apücá vel, os preceitos do presente Estatuto.

CAPÍTULO X

tusiosições Gerais e TransiXórlas
ArL. 61. O Presidente, os tnretores. os membros do conselho F:scal
da PORTOBRAS são dispensados de
cauçáo. ficando obrigados, no entanto. ao assumirem e ao deixarem as
suas funções, a apresentar declaraçãc- de bens, o mesmo acontecendo
com os empregadas ao se investirem
em cargos de confiança.

Art.

62. E' vedado à PORTOBRAS

e às suas subsidiárias concederem financiamento ou prestarem fiança a
terceiros, sob qualquer modaltdade,
em negócios estranhos a suas finahdades .

Art. 63. E' vedado à PORTOBRAS
e às suas subsidiárias realizarem
contribuições ou concederem auxnros
não consignados em orçamento.

Art. 64. No caso de extinção da
PORTOBRAS, os imóveis e mõvers
dos portos e das vias navegáveis integrantes do patrimônio da Empresa
reverterão à- União, devendo a Assembléia Geral decidir sobre a forma
de liquidação,
Art. 65. A PORTOBRAS passará a
funcionar a partir da data da vigência 'do decreto que aprovar sua constituição, assumindo, a partir da mesma data, os compromissos assum'dos
pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis". VII \- Pelo
Presidente foi dito, ainda, que estando cumpr.das as exigências legais,
ficam aprovados pela Assembléia os
presentes atos constitutivos, que se
completarão com a aprovação da Estatuto pelo Excelentlss.mo Senhor
Presidente da República, como disposto no Inciso rt, do parágrafo 29,
do artigo 8Q da Lei número 6.222",75.
VIII ~ Passando à eleição dos membros da Diretoria e do Conselno Ftscal, foram indicados para Presidente
Arno Oscar Markus, brasileiro, casado, engenheiro CPF 0089294637, carteira de identidade número 697-D da
CREA - Registro 7083 - Porto Ale~
gre, título de eleitor número 75.154--
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17!?- Zona - Rio de Janeiro, residente
à Rua Carlos Góis número 55. apartamento 303, Leblon, R'o de Janeiro;

para Diretores: José Guímarâes Barre'ros, brasileiro, casado, engenheiro,
CPF 005607667-34, carte.ra de identidade número 10.868-D do CR~A 5"
Região ~ Registro 23.234, título de
eleitor número 35.013 - 7" Zona Rio de Janeiro, residente à Rua Azos·ti~ho Menezes número 201, An,iarai,
RIO de Janeiro; Arlindo Thompson
-de Carvalho, brasileiro, casado, técnico de administração. CPF numero
026523747-53, carteira de Identidade
número 554.282 do IFP. título d e eleítor número 9. 367 ~ 17" Zona ._- Rio
de Janeiro, residente à Rua Rainha
-Guilhermína número 150 - apartamento 106, Leblon, Rio de Janeiro;
Mário Paranhos Rohr, brasileiro, ca.sado, engenheiro, CPF 005264287, carteira de identidade número 2. 941-D
do CREA - 5" Região - Rio de Janeiro. título de eleitor número 43.649
5" Zona - Rio de Janeiro. resi-dente à RUa Figueiredo Magalhães
número 421 - apartamento 1.Of!2,
'Copacabana - Rio de Janeiro; Sílvio Cordeiro, brasile'ro, casado, contador, CPF 009053997-49. carteira de
identidade número IG-872.867 do
-Ministério do Exército. título de eleí'tlr número 133.562 - 17" Zona -. Rio
-de Janeiro. residente à Rua FadeI Fade! número 111 - apartamento 103,
Leblon, Rio de Janeiro: José Olympio
'de Abreu Lima, brasileiro, casado.
engenheiro. CPF 00066560-87, carteira
de identida-de número 835-D do CREA
~ 8" Região Registro 6.778, título
-de eleitor número 258.827-B - 2"
'Zona - Porto Alegre. residente à
Rua Mostardeiro número 290. Porte
Alegre. Para o Conselho Fiscal foram
tnd'cados como membros efet'vos He"leno Augusto Dias Nunes. brasileíro,
"Coronel RI!. CPF 027704155, ce.rteíra
de identidade número M. Ex. 1G-259.174, título d-e eleitor número ...
133.852 - 17" Zona - Rio de Janeiro. residente à Ilha do Bom Jesus.
casa 6. Fundão. Rio de Janeiro'. Luiz
Carlos Sobreíra, bras'Ie'ro. contador,
CPF 011705207, carteira de tdentíríade número 1.3G66711 do I.F.P., titulo
de eleitor número 49.429 - 3" Zona
- Rio de Janeiro, restdente A SQS
113. Bloco H, apartamento 106. Bra.stlta: Ilda de Almeida Peres. brasileira, contadora, CPF 012708267. carteira de identidade núm-ero 540- D 'CRC - Rio de Janeiro, titulo fie elei-
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tal' número 39.630 - 19" Zona - Rio
de Janeiro, residente à SQN 105. Bloco B, apartamento 408, Brasília; como suplentes foram indicados: Pernandc Montenegro Cabral de vasooncellos, brasileiro, Capitão-de- Fragata
RRM. CPF 021943767,
carteira de
identidade número 87.581 - Ministério da Marinha, título de eleitor número 7.796 - la Zona - Rio de Janeiro. residente à Rua São Clemente
número 137, apartamento 702, Botafogo, Rio de Janeiro; Roberto Manhães Coutinho, brasileiro, advogado,
CPF 000946847, carteira de identidade
número 10.796 da OAB - Río de Janeiro, título de eleitor número 7.989
- 16" Zona - R~o de Jane.ro. residente à SQS 309, Bloco F, apartamento 503. Brasília; Zélio Moreira Zica,
brasileiro, advogado. CPF 004826411,
carteira de identidade número 2íl5.816
do LN.I., D.F., titulo de eleitor número 13.0587 - Brasília - DF. resí .
dente à SQS 307" Bloco I, apartamento 503. Brasflía . IX - Os membros
da Diretoria terão no exercício de
1976 a seguinte remuneração, conterme proposta do Excelentíssímc Senhor Ministro: Presidente ors
37.500.00 (trinta e sete mil e qUInhentos cruzeiros); Diretores Cr$ ...
31. 500,00 (trinta e um mil e quinher-.
tos cruzeiros); Conselho E'scal ~ Presidente Cr$ 3.750,00 (três mil betecentos e cmquenta cruzeiros) ,~ demais membros Cr$ 3.150.00 (três mil
cento e cinquenta cruzeiros). X _...
Em face das propostas do Excerenttssimo Senhor Ministro dos Transportes a União Federal. pelo seu representante. como único acionista elegeu
para const.tuir a primeira Diretoria
eo Conselho Fiscal os nomes indicados e aprovou a remuneração XI ._.
Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. ora eleitos, tomarão posse
nos termos das disposições estatutárias. Em seguida, a sessão foi declarada encerrada pelo Excelenttssímo
Senhor Ministro de Estado dos Transportes. sendo ror mim, Armando Ribeiro Moreira, Secretário. lavrada a
pye~nte Ata, assinada pelo Excelentíss'mo Senhor Ministro dos "l'ransportes. pelo Representante da União
Federal e outras autoridades presenteso Brasília. 16 de dezembro de 1975.
- Armando Ribeiro Moreira. - Dyrceu Araújo Nogueira. - HéliO Proença
Doyle. - Alysson Paulinelli. - Arno
Oscar Markus, - Antônio Thomé
Francisco Aripp.na Leão Feitosa.
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DECRETO N9 76.926 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre. "ao Ministério da Educação e Cultura,

ocr§.

~.,; dito suplementai de Cr$ .534.321.600,00; para r~'
forço de dotações
to. '\.'

o

~onsignada$

Presidente

no

v~gent~ Orçarne~

da República/usa..!!

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Const!
tuição, "e da autorização concí.dano artigo 69 da Lei nç 6.187, de
16

de

dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Educação.
ces 534.321.600,00 (qu!
nhentos e trinta e quatro milhões, trezentos e vinte e hum mil e

e Cultura, o crédito suplementar no valor de

seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações consignadas

no v!

gente Orçamento, a saber:

cr s

1,00.

15.00 - MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

15.03 - Secretaria Geral - Entidades ·S..!:!
pervisionadas
1503.08070212.818 - Atividades a Cargo do Fundo Na
eional de Desenvolvimento da Ed~
eação
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1.821.200'

07 - Contribuições de Previdência 52
eial

249.500.

15.17 - Departamento de Assuntos' Cultu
rais - Entidades Supervisionadas
1517.08480212.821 - Atividades a Cargo do Instituto
Joaquim Nabueo de Pesquisas 50
ciais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
eial
.
Atividades a Cargo do Instituto
Joaquim Nabueo de Pesquisas 52
eiais
3.2.7.2 -.Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Prêvidência S2
eia1

2.076.100
293.300

1517.0~480452.82l -

1.489.300
462.200,
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de ~ssuntos univeE
sitários - Entidades Supervisi~
nadas
Departaro~nto

1519.08421882.887 - Atividades a Cargo da uní.varsj,
dade Federal Rural de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

29.000

,1519.08430212.879 - Atividades a Cargo da Universf
dade Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

262.600

1519.08431962.886 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

227.300,

07 - contribuições de Previdência S~
cial

44.000

1519.08431962.887 - Atividades a Cargo da Universi
dade .Federal Rural de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

2.123.300

07 - Contribuições de Previdência S2
cia1

157.100

1519.08431962.888 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal Rural do Rio de J~
neiro
:--3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

120.900

07 - Contribuicões de Previdência
cla1
'
1519.08431972.878 - Atividades a Cargo da
dade Federal doPará

52
7.-200

Universi

3.2.7.2 - Entidades Fede?ais
01 - Pessoal
07 - contribuições de Previdência 52
eial

1. 217.400
39.1. 600

1519.08431972.886 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cial

23.100
4.400

1519.08431992.885 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de 5an~a Catarina3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 52
cla1
1519.08440212.848 -·Atividades a Cargo da Escola de
Farmácia e Odontologia de Alf~

nas

280.100
34.300
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3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

07 - Contribuições de Previdência 52
cial
1519.08440212.849 - Atividades a Cargo da Escola ~~
deral de Engenharia de Itajuba

637.800
100.100

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

07 - Contribuições êe Previdência
eial
1519.08440212.850 - Atividades a Cargo da Escola

lista de Medicina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência
cial

.~

1519.08440212.851 - Atividades a Cargo da Escola 5u
perior de Agricultura de Lavras
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

727.000

07 - Contribuições de Previdência S2
~

eial

287.500

1519.08440212.852 - Atividades a Cargo da Escola SU
perior de Agricultura de Mossoró-

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

898.100

07 - Contribuições de Previdência 52

cial
1519.08440212.853 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Ciências Agrárias do ParE
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 52
eial
1519.08440212.854 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Medicina do Triângulo Mi
neiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cia1
1519.08440212.855 - Atividades a Cargo da Faculdade
de Odontologia de Diamantina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 52
eial
1519.08440212.870 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Alagoas

213.300

1. 325.100

188.100

896.000
188.400

270.500
2.400

Aros

00

PODER
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3.2:7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

5.425.500

07 - Contribuições de Previdên~ia 52
clal
1519.08440212.871 - Atividades a Cargo da
dade Federal da Bahia

401. 800

universl

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

7.826.600

07 - Contribuições de Previdência 52
cial
1519.08440212.872 - Atividades a Cargo da
dade Federa~.do Ce~rá

434.200

universl

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

14.115.200

07 - Contribuições de Previdência So
cia1

852.300

1519.08440212.873 - Atividades a Carao da Universi
dade Federal do ÊspIrito 5anto3.2.7:2·- Entidades Federais
2.235.700

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
cia1
1519.08440212.874 - Atividades a Cargo da
dade Federal de Goiás

357.800,

Universl

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

9.178.100

07 - Contribuições de Previdência 52
cial

1.294.60...

1519.08440212.875 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

18.727.300

07 - Contribuições de Previdência 52
cial

1.361.900

1519.08440212.876 - Atividades a Cargo da Universi
dace Federal de Juiz de Fora
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

2.(62.300

07 - Contribuiçôes de Previdência S2
eial

245.500

1519.08440212.877 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal. de Minas Gerais 3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuieões de Previdência 52'
cial
.
1519.08440212.878 - Atividades a Cargo da
dade Federal do Pará

34.564.500
7.227.900

Universl

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

10.249.000
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07 - Contribuições de Previdência 52:
eial

279.00ll

1519-.08440212.879 - Jltividac'es a Cargo da unt vnrs í.
dace Federal ~a Paraíba
3.2.7.2 01 -

Fntidades Federais
Pessoal

8.495.600

1519.08440212.880 - Atividades a carco da Universi
dade Federal no Parar.á

3.2.7.2 - EntidaclesFederais
01 -

Pessoal

20.173.500

07 - Contribuições de Previdência 50
2.244.900

elal
1519.08440212.881 - Atividades a Carqo da

Universi

dace Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

25.109.600

07 - Contribuições de Previdência 52:
"c f a L

1.431.900

1519.08440212.882 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal do Rio Grande do
Norte
3.2.7~2

- Entidades Federais

01 - Pessoal

10.092.400

07 - Contribuições de Previdência SQ
elal

1519.08440212.883 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal'do Rio Grande do
sul
" 3.2.7.2 - En t dade s Federais
01 r- Pessoal
07 - Contribuições de Previdência So
clal
1.5~9.08440·212.884 - Atividades a Cargo da
Universi
dade Federal do Rio de Janeiro3.2.7.2 - Entidades Fccerais
01 -Pessoal

1.0e.2;400

í

'17".82-4.100
1. 558 .000

07 - Contribuições de Previdência 52

elal

10.191.000

Uní.var sf
dade Federal d~ Santa Catarina3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1519 •.0.8440212.885 - Atividades a Cargo da

11.507.500
07 - Contribuições 'de Previdência SO

cial

1519.08440212.886 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Santa Maria
3.2.7.2.- Entidades Federais
01 - Pessoal'
07 - Contribuições de Previdência So
eial

971.200

2.186.900
490.000
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1519.08440212.887 - Atividades a Cargo da Univers!
dade Federal Rural de Perna~
buco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - pes soa L .

4~969.500

07 - Contribuições de Previdência 50
eial

360.800

1519.08440212.888 - Atividades a Cargo da Universi
da de Federal Rural do Rio de J~
neiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
5.271. 800

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 50
eia1

506.700

1519.08440242.883 - Atividades a Cargo da Vniversi
dade Federal 'do P-io Grande do
Sul
1.2.7.2 - Fntidades Federais
125.200

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 52
,...;",1

6.200

1519.08442052.84e - Atividades a Cargo da Escola de.
Farmácia e Odontologia de Alf~
nas
3.2.7.2 - Entidades Federais
1.483.200

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 52
cial

316.600

1519.08442052.849 - Atividades a Cargo da Escola Fe
deral de Engenharia de It~jubã3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

69.000

1519.08442052.870 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
6.433.500

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 50
eial
1519.08442052.871 - Atividades a Cargo da
dade Federal da Bahia

429.500

Universi

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência 50
cial

10.540.000
833.200

1519.08442052.873 - Atividades a Cargo da Universi
da de Federal do Espírito 5ahto3.2.7.2

Entidades Feder~is

01 - peascaã

07 - Contribuições de Previdência 52
oia1" .

5.253.400
541.800
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lSt9'.08442052.875 - }\tividades a Cargo da Universi
dade Federal Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

13.863.500

07 - Contribuições de Previdência 52
cial
1519.08442052.878 - Atividades a Cargo da
da de Federal do Pará
3.2~7.2

2.435,.,80.0

Universl

- Entidades Federais

01 - Pessoal

17.119.900

07 - Cont-ribuições de Previdência 5~'
cial

3.240.500

1519.08442052.886 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

1. 677.900

07 - Contribuições de previd~~cia 5~
cial
1519.08442052.887 - Atividades a Cargo da cní.ve rs.í.
daàe Federal Rural de Pern~
buco

349.400

3.2.7.2 - Entidades Federais

Dl - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência '52
cial

1.394.900
123.900

1519.08442071.886 - Projetos a Cargo da Universida
de·Federa1 de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
92.200

01 - Pessoal
l5~9.08442072.871 -

Atividades a Cargo da
dade Federa~ da Bahia

univers!

- Entidades Federais
- Pessoal
- Contribuições de Previdência 52
cia1

1. 097.600
27.600

1519.08442072.879 - Atividades a Cargo da Univer~i
dade Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - PessOal

117.600

1519.08442072.884 - Atividades a Cargo da Uriiversi
dade Federal do Rio de Janeiro3.2.7.2 - Entidades Federais

Dl - Pessoal

3.765.500

07 - Contribuições de Previdência 52
c aj,
í

1.445.300

1519.08442232.887 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal Rural de Pern~
buco
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

74.000
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07 - Contribuições de previdência 52
cial

17.000

1519.08442342.879 - Atividades a Cargo da Universi
dade Federal, .da paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
1519.0'8444272.887 - Atividades a Cargo da uní.ver's í.
dade Federal Rural de Perna~
buco

522.400

3.2.7.2 - Entidades Federais
181.000

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência ·50
cial
1519.08444322.87.1 - Atividades a Cargo da
dade Federal da Bahia

urrí.vers

17.000

ã

3.2.7,2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência SO
cial

6.857.000
221.100

1519.08444322.826 - Atividades, a Cargo da unãvexaí.
dade Federal de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades FeGerais
01 - Pessoal

988.700

07 - Contribuições de previdência ·S2
cial

211. 000

15.25 - DepartawBnto de Ensino Médio-En
tidades Supervisionadas
1525.08420212.823 - Atividades a Cargo
"
Pedro 11

do

Colégio

3.2.7.2 - Entidades Federais
4.177.400

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previ0ência So
eial
1525,'08430212,823 - Atividades a Caroo
Pedro 11
~

do

87.000

colégio

3.2.7.2 - Entidades Federais
10.377.400

01 - Pessoal
07 - contribuições de Previdência S2
cial
1525.08430212.824 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Alagoas

235. HlO

3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições
Social

1.260.600
de

previdênciCl.

15'2:-.08430212.825 - l'.tividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Amazonas
3.2.7.2

Entidades Federais

01 - Pessoal

-202.800
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383.800
07 - Contribuições

de

Previdência

Social

1525.08430212.826 - Atividades

45.900
a

Cargo

da Escola

Técnica Federal da Bahia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

2.582.700

07 - Contribuições
Social

1525.08430212.827 - Atividades

a

de

Previdência

522.000
Cargo

da Escola

Técnica Federal de Campos
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

449.700

07 - Contribuições de
Social
1525.08430212.828 - Atividades

a

Cargo

Previdência

125.20"
da Escola

Técnica Federal do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições
Social

de

708.200

Previdência

100.900

1525.08430212.829 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal Celso Suckow

da Fonseca
3.2.7.2 - Entidades Federais

01 - Pessoal

07 - Contribuições de
Social

1.390.100
Previdência

1525.08430212.830 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Espírito
Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdência ·S.2.
cial
1525.08430212.831 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cial
a "carçc da Escola
l525.0~430212.832 - Atividades
Técnica Federa~ do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuiçõe~ de previdência 52
cial
1525.08430212.833 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Mato Grosso
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

107.400

856.700
81.100

664.200
104.200

L 871. 300
181.300

1.454.100

Aros
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07 - Contribuições de Previdência s~
cia1
1525.08430212.834 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
1525.08430212.835 - Atividades a Cargo da Escola
. Técnica Federal de Ouro Preto
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - contribuições de Previdência So
cLal
1525.08430212.836 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S2
cial

1525.08430212.837 .. Atividades a Cargo da Esco,la
Técnica Federal da paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - pes soa L
07 - Contribuições de Previdência S2
eial
1525.08430212.838 - Atividades a Cargo da Escola TéE.
nica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdênda So
cial
1525.08430212.839 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência ·82
cia1
1525.08430212.840 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 -·Pessoal
07 .. Contribuições dé Previdência '~2
cia!
)525.08430212.841 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Piauí
:3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - r eesoaã .
Oi -.CQntribuiçpes de Previdência~S2
cial
' ...

228.900

166.900

213.200
53.100

821. 800
204.500

1.424.000
133.600

872.400
138.000

2.938.400
554.900

"1.567.400
228.200

1.052.100
141.600

1525.08430212.842 - lttividaàes a Cargo da Escola
Técnica Federal de Química - GB
3.2.7.2 - Entidades Federais01 - Pessoal
07 - Contribuições de previdência-SQ

119.900
31.000

od a L

1525.08430212.843 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal do Rio eranâe .
do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência SQ
ctal
1525.08430212.844 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Santa 'C~
tarina

679.600
184.700

3.2.7.2 - Entidades Federais'
01 - Pessoal
07 - Contribuições
cial

1.726.400

de

PrevidênCia s~

. 237.200

1525.08430212.845 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de são Paulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
572.500

01 - Pessoal
07 - Contribuições de Previdência S~
c La L

62.600

1525.08430212.846 - Ativic'\ades a Cargo da Escola
Técnica Federal de Sergipé
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

.L.188.500

07 - Contribuições de Previdência SQ
eial

234.100

1525.08431972,827 - Atividades a Cargo da Escola
Técnica Federal de campos
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

451, 100

15.27-- Departamento do Pessoal
1527.08070212.010 -"Aaministraçâo de ~essoal
3.1.1.1 - Pessoal civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixás
02'- Despe~as vari~veis' . 3.2.5.0 - çontribuições:de'Pievidên~ia
cia 1 -

72.687.000
4.363.700

52
623.2:00

1~.~9 - ôbs~tvàtõrio N~6io~ãi
1$2~':'Ó?uj'o~{?:'4~'7- :...- .éô6rd~~:~ç~o, e~~iite~'ll~-~Ó dOQ~
. ~~~~~.q+,~~_, ~_ac:~6nal.

...1.1.1.1
01

'

Pé~~~a~5~_~v:1l
veneim~n~cis

e

Vant~géns

fix4s

1.29~.5S.

ATOS

Q~ -

DO PODER EXECUTIVO

759.

Despesas'Variãveis

292.300

3.2.5.0 - Contribuiçoes de Previdência 52
cial
15.30 - Centro Nacional
pecia1
1530.08470212.083 - Coordenação
cia1

217.500

de Educação E.§.

da

Educação

E

s~

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis

16.032.200
388.500

3.2.5.0 - Contribuições ;de Previdência so
cial
15.32 - Coordenação Nacional
'Agrícola

do

113.300

Ensino

1532.08431962.114 - Ma~utençãode Escolas Agrícolas
e de Economia Doméstica Rural
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

4.832.000

02 -'Despesas Variáveis

442.800

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência 's2
cial

152.400

15.34 - Instituto do Patrimônio Histór!
co e Artístico Nacional
1534.08480212.267 - Administração do Instituto.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens

2.907.300

Fi~as

02 - Despesas Variáveis

497.900

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência
cial

s2
208.700
534.321.600

T -O T A L

Art. 29 - Os recursos necessários
'l~jste

à

Decreto decorrerão de anulação parcial de dota9ão

ria consignada

no,yigen~e

execução
orçamen:t!

orçamento, a-saber:

ces

1.,00

28.00 - ENCARGOS GERAIS DA _UNIÃO
28.02 - Recursos sob sup~rvisão da Secre
t~ria de Plan@jamento da
pre'sI
dencia da_~pUblica .
projeto -

2802.030702~3.109

3.1.1.1 - pessqal Civil
01 ~ véndimentos e Vant~gens

.' i

orçamentári a em"

Fixas

~:~~::~~~~~:~1:~~:~'Z~~~~~t~;r_;:~~:i~/~I
-tr$ 1,00

ATOS
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45.00 45~02

DO PODER

EXECUTIVO

MINIST~RIO

DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas

- Fundo Nacional

de tesenvotví.men

to da Educação

-

4502.08070212.221 - Administração do Fundo Nacional

de Desenvolvimento da Educação
45.05 - Instituto Joaquim tzabuco de
guisas Sociais'

2.070. ?OO

Pe~

4505.08480212.267 - A~inistração do Instituto
4505.08480452.268 - Desenvolvimento de Pesquisas

2.369.400
1.951.500

45.07 - Colégio Pedro 11
4507.08420212.018 - Administração do EnsinO

4.264.400

4507.08430212.018 - Administração do Ensino·

10.6U.SOO

45.08 - Escola Técnica Federal de Alagoas
4508.08430212.018 - Administração do Ensino

1.463.400

45.09 - Escola Técnica Federal do Amazona!:!

4509.08430212.018 - Administração do Ensino'

429.700

45.10 - Escola Técnica Federal da Bahia
4510.08430212.018 - Administração do Ensino

3.104.700

45.11 - Escola Técnica Federal de Campos
4511.08430212.018 - Administração do Ensino
4511.08431972.031 - Manutenção do Ensino

574.900
451.100

45.12 - Escola Técnica Federal do Cearã
4512.08430212.018 - Administração do Ensino

809.100

45.13 - Escola Técnica Federal
Suckow da Fonseca
4513.08430212.018 - Administração do Ensino

Celso

45.14 - Escola Técnica Federal do
~
rito Santo
Esp~
4514.08430212.018 - Administração do Ensino
45.15 - EScola ,Técnica Fed~ral de Goiã&
4515.08430212.018 - Administração do Ensino
45.16 - ES~olã 'rêcnt ca' Federal do Mar_a
nhao,
,
4516.08430212.018,_ Administração do En?lno
45.17

1.497.500

937.800

768.400

2.052.600

Escola 'rêcm ca Federal ce' Ma,tç
Grosso
.-

4517,. 084,302.12.018 ". Administração do Ensino
45.18 - Escola Técnica Federal de Minas
G e r a l ,s
4518.08430112.oi8 - A~~inlstraç~o àb'E~sino
45.19 - Escola Técnica Federal de Duro
Preto

'1.6S3.000

166.900

A TOS DO PODER

4519.08430~12.018 -

761

EXECUTIVO

266.300

Administração do Ensino

45.20 - Escola Técnica Federal do Pará
Administração do Ensino

1, 026.300

452~.08430212.018

45.21 - Escola Técnica Federal da paraíba
- Administração do Ensino

1,557.600

45.22 - Escola Técnica Federal do Paraná
4522.08430212.018 - Administração do Ensino

1, 010.400

45.23 - Escola Técnica Federal de Pelotas
4523.08430212.018 - Administração do Ensino

3.493.300

45.24 - Escola Técnica Federal de
nambuco
4524.08430212.018 - Administração do Ensino

1. 795.600

4520.0e430212~018 -

PeL

45.25 - Escola Técnica Federal do Piau{
1.193.700

4525'.08430212.018 - Administração do Ensino
45.26 - Escola Técnica Federal
mt ca -

de

Qui

(m

4526~08430212.018 - Administração do Ensino

150.90'

45.27 - Escola Técnica Federal do Rio
Grande co Norte
4527.08430212.018 - Administração do Ensino

f!64.300

45.28 - Escola Técnica-Federal de
ta Catarina
4528.08430212.018 - Administração do Ensino

Sa~

1.963.600

45.29 - Baco La Técnica Federal de são
Paulo
4529.08430212.018 - Administração do Ensino

635.100

45.30 - Escola Técnica Federal de Se!:,
gipe
4530.08430212.018 - Adminis~ração do Ensino

1.422.600

45.32 - Escola de Farmácia e Odont.o'Lc
gia deA1fenas
4532.08440212.018 - Administração do Ensino
4532.08442052.031 - Manutenção do-Ensino

737.900
1. 799.800

45.33 - Escola'Federal de Engenharia
de Itajubá
4533.08440212.018 - Administraçã~- do Ensino
4533.08442052.031 - Manutenç~o do Ensino

739.100
69.000

45.34 - Escola Paulista de Medicina
4534.0S440-Ú2.-018 - ~dministràção' do :En~inci'
4~.35 -

7~156~300

Escalá Süperior de Agr±cultura
de Lavras

4535~084402i2.018.- A~,inistração -do

Ensino

1.014.500

762 .

45.36 - Escola Superior de Agricultura.
de Mossoró
4536.08440212.018 - Administração do Ensino

L1110400'

45.37 - Faculdade de Ciências'Agrárias
do pará
4537.08440212.018 - Administração do Ensino

1.513.200

45.38 - Faculdade de Medicina do Trii~
gu.l0 Mineiro
4538.08440212.018 - Administração do Ensino
45.39 - Faculdade de Odontologia de'Di~
mantina
...
4539.08440212.018 - Administr~ção do Ensino
45.54 - Universidade Federal de Alagoas
4554.08440212.018 - Administração do Ensino
4554.08442052.031 - ~anutençãodo Ensino
45.55 - Universidade Federal da Bahia
4555.08440212.018 - Administy~ç~O co Ensino
4555.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4555.08442072.276 - Integração das Universidades nas
Comunidades
4555.08444322.271 -" Manutenção de Serviços Hospi't~
lares
45.56 - Universidade Federal do Ceará
4556.08440212.018 - Administração do Ensino
45.57 - Universidade Federal do
to Santo
4557.08440212.018 - Administração do Ensino
4557.08442052.031 - Manutençao do Ensino

1.084.400

272.900
5.82'7.300
6.863.000
8.260.800
.:1.1.373.200
1.125.200
7;078.100

14.967.500

Esp!rh
2.593.500
5.795.200

45.58 - Universidade Federal de Goiás
4558.08440212.018 - Administração do Ensino

10.472.700

45.59 - Universidade Federal Fluminense
4559.08440212.018 - Administração do Ensino
4559.08442052.031 - Manutenç~o do Ensino

16. 299 ~ 300

20.089'~200

45.60 - Universidade Federal de Juiz 'de
. Fora
4560.08440212.018 - Administração â? Ens~n~
45.61 -

Universidad~:Federal

~e'

2.907.890
Minas

Gerais
456L.'Oá"44b:2}2.0l8 - Admiili_straçãc(',do

.41"·.n~•.400.

" 45; fi 2 - Uni versld:a~~".f~dera{der. Pp."r~

456~.,0i3~3197~. 031 ::. Ma:nu"'c:étlç~o~ ..90,:.i!i:s.,fp'p.
4562.084~0212.018

4562~;b8442052.031

r- A~i_n.~.,~:t.f?çãR-' do Ensino -

Manutenção do Ensino':'"

1:.1i:P.9:.cOOj)
·:-:l1>::.'~:~'~:O

OOp.

20.360.400

763

Aros DO .PODER EXEcUTIVO.

q~.63 -

,4563.08430212.018
4563.08440212.018
4563.08442072.232
4563.08442342.093

-

Universidade Federal da Paraíba
Admiriistração do EnSino
Administração do Ensino
Desenvolvimento Comunitário
Incentivos ãs Atividades ExtraEscolares

262.600
8.495.600
117.600
522.400

45.64 - Universidade Federal do Paraná
4564.08440212.018 - Administração' do Ensino

22.418.400

45.65 - Universidade Federal de
buco'
4565.08440212.018 - Administração do Ensino

26.541.500

Perna~

45.66 - Universidade Federal do Rio
dedo Norte
4566.08440212.018 ~' Administração do Ensino

Gr~

45.67 - Universidade Federal do Rio GraE;
de do Sul
4567.08440212.018 - Administração do Ensino
4567.08440242.019 - Manutenção do Centro de Proces
sarnento de Dados e Informações45.68 - Universidade Federal do Rio de
Janeiro
4568.08440212.018 - Administração do Ensino
4568.08442072.276 - Integração das Universidades nas
Comunidades
45.69 - Universidade Federal de Santa
Catarina
4569.08431992.284 - Administração e Manutenção de Co
1égios de Aplicação
4569.08440212.018 - Administração do Ensino
45.70 - Universidade Federal de Santa
Maria
4570.08431962.031 - Manutenção do Ensino
4570.08431972.031 - Manutenção do Ensino
4570.08440212.018 - Administração do Ensino
4570.08442052.031 - Manutenção do Ensino
4570.08442971.492 - Operação Oswaldo Aranha
4570~08444322.271 - Manutenção de Serviços Hos~it~
Lares
45.71 - Universidade Federal Rural ,de
Pernambuco
4571.08421882.031 ~Manutenção do ~nslno
,4571.08431962.031 - Mariutenção do Ensino
-45ii·.'Óà·4~:02f2.618 - Adndi1i'~strá~~~ do" Ensino
'4'571.Oá44:2052. 0:3t - r.fa:niiteh:çã~d6'· in~i~O .'
4sfl.-oán.2232.271 - 'Ensino e' ,p,r-ãÜc.a"be~portiva .

4s'Ji.às4';f4'ái:275 .: M9fll,1t,e~:áb de' Rest'B.~ranteS ~â~a
Educ:ªnd6s

11.174.800

19.442 •.100
131.400

46.483.600
5.210.800

314.400
12.478.700

271. 300
27.500
2.676.900
2.0-27.300
92.200
1.199.700

29.090
2.280._400
5. ~30. ~60
:,l.S~8.80b
c

'9Loóo
.19.8.000
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45.72 - Universidade Federal Rural
Rio de Janeiro
4572.08431962.285 - Administraçâo e Manutenção
Colégios Técnicos
.
4572.08440212.018 - Admini?tração do Ensino

do

de
128.100
5.778.500

Art. 49 - Este Decreto entrará em vigor na d3!

ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasflia, 29 de dezembro de
República.

1975; 1549 da Independência e 87V da

ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Sil1M>moen

Ney uraç«
Joã~

Paulo dos ReisVelloso

DECRETO

N~

76,927 -

Dl

29 DE DEZEMBRO DE 1975

.
do Distrit~ Federal o cr~dito
Abre ao Governo
suplementar de CR$ 50.000.000·,0'0, para

refoE.

ço de dotação consignada no vigente orçamento.

o

Presidente

da R-~públl.ca

usando da atribuição que lhe confere o artigo Bl, Item 111, d~
constituiÇão, e da auto~ização conti~a no artigo 69, da
Le~
n9 6.187, de 16 de dezembro de 1~74,
DECRETA:
Art. 19' - Fica aberto ao Governo do
Distrito
Federal, o crédito suplementar no valor de CR$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de cruzeiros) para reforço de dota9âo °:t"9.!:
mentária consignada ao subenexo 3000, a' saber:
CR$ 1,00

,

3000 -

TRANSFE~NCIAS A ESTADaS,
FEDERAL E !'itm,rC!PIOS _-

DIS~~rTO

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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3005 - Transferências ao Governo
Distrito,Federa1
3005.14754322.929 - Atividades a Cargo do

Governo

do Distrito Federal
3.2.7.3 - Entidades Estaduais
01 - Pessoal

50.000.000

Art. 29 - Os recursos necessários à ~xec~
ção deste Decreto decorrerão de anulação parcial de
dotação
consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber;
CR$ 1,0(·

2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
2802 - Recursos sob Supervisão da
cretaria de Planejamento

S~

da

Presidência da República
Projeto - 2802.03070213.100
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas

50.000.00e

Art. 39 - Em decorrência do crédito s up Lq
mentar aberto, o Anexo 111, da Lei Orçamentária em curso, ob~
decerá à seguinte programação:
CR$ 1,00
6000 -

TRANSFE~NCIAS

A ESTADOS,

DI~

TRITO FEDERAL E MUNIC!PIOS
6001 - Governo do Distrito Federal
6001.14754322.407 - Manutenção das Atividades Méd!
cO-Hospitalares do
Federal

Distrito
50.000.000

Art. 49 - Este Decreto entrará em
na data de sua publicação, revogadas as disposições em
rio.

rsrasma 29 de dezembro de
República.
EPNESTt

vigor
contr~

1975; 1549 da. Independência e 879 da

GEISEL

M aTio H enrUJue Simansett
soao Paulo dos Reis Tlelloso

ATOS

166

DO PODER EXECUTIVO

DECRErO N9 76.428 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao suoenexc Er:ca!:go5.Gerais da União - Recur
50S sob Supe xvd s ào da Secretario de Planejamentõ

da Presidência da República, o crédito suplemen
tal.' de Cr$ 30.000.000,00, para reforço de ~_.~
çâc consignada no vigente orçamento.
.

o

Presidente da Repúbllca,usa~

do da atribhição que lhe confere o artigo 81, 'item IIl, 'da

cons

tituição, e da autorização contida no artigo 69 da Lei nQ":6'.187,

de 16 de dezembro de 1974,

DECRETA

Art. 19 - Fica aberto ao Subanexo Encargos Oaraí.s
da União - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, o crédito suplemer:tar no

valor

de

Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros), para reforço de
dotação consignada no vigente Orçamento, a ,saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02 - Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da PresI
dência da República
2802.15824922.568 - Contribuição da União para o Fun
do de Liquidez da Previdência 52
cial
3.2.7.9 - Diversas
30.000.000
Art. 29 - Os recursos necessários

à

execução

deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação

orçame~

tária consignada no vigente Orçamento,.a sab~r:
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO
28.02

Recursos sob Supervisão da Secre
taria de Planejamento da -PresI
dência da República

Projeto -

2802.03090313.062

4.1.,2.0

Serviços em Regime de Programação
Especial
30.000.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na
de sua publicação,' r-evoqadea

Brasília. 29 l!e dezembro
gcepúbtíca .

de

2.S

1975; 154Q da

ERNESTO GEISEL

M afio Henrique Sim,Onsen
João Paulo dos Reis Vellcso

data

disposições em ccnt.ré r.í o ,

Independência e 87Q da

Aros

DECRETO

TIO PODER

Nli 76.929 -

767

EXECUTIVO

DE 29 DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao mnfs têr í.o da Marinha, o crédito .sup1g
mentar de Cr$ 82.183.000,00, para
reforço de
dotações consignadas no vigente Orç~ento.

o

Presidente da República

.usando da atribuição que lhe confere o artigo 81,
Constituição, e da autorização contida no artigo

item
69

da

rrr,

da

Lei

n9

6.187, -de 16 de dezembro de 1974,

DE'CRE.TA

Art. 19 - Fica aberto ao Ministério da Marinha,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 82.183.000,00 (oitenta e dois
mi1hdes, cento e oitenta e três:mi1 cruzeiros), para reforço

de

dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento,.a saber:
Cr$ 1,00
2100 -

MINIST~RIO

DA MARINHA

2101 - Secretaria Geral da
rinha

M~

2101.06080342.027 - Amortização e Encargos.
de Financiamento
3~1.3.2

- Outros Serviços de Terce!
ros

7.938.000

4.3.1.1 - Amortização da Dívida p§
blica
02 - Fundada Externa

16.927.800

2101.06271631.718 - Ampliação das Organizações
Militares de Apoio
. 4. L L O - Obras PÚblicas

50.000

2101.96271631.720 - Renovação e Ampliação dos
Meios Flutuantes
4.1.2.0

Serviços em Regime de PrQ
gramaçãoEspecia1

30.000.000

2101.06271632.341 - Manutenção dos Serviços de
Apoio as Forças Navais·
3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

2.000.000
11.280.100
100.000
3.140.000

2101.06271632.342 - Operaçào e Adestramento das
Força5 Navais
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

9.400.000

2101.14754322.271 - Manutenção de Serviços HOsp!
talares
.
3.1.2.0 - Material de Consumo

LOOO.OOO
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3.1. 3.2 - Outros Serviços de. Terceiros
2101.15814862.225 - Assistência Social a Servid2
res
3.2.1.0 - Subvenções Sociais
Total

Art. 29 - Os recursos necessários à
deste Decreto decorrerão de anulação par~ial de dotações
~ias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

130.000

217.100
82'.183.000·
execução
orçemencâ

Cr$ 1,00
2100 -

MINIST~RIO

DA

~rnEINHA

2101 - Secretar1a Geral da
rinha
Atividade - 2101.06080332.027

M~

3.2.4.1 - Juros da Dívida Pública
01 - Fundada Interna
4.3.1.1 - Amortização da Dívida pública
02 - Fundada Externa

5.512.900
4.353.700

Atividade - 2101.06080342.027
3.2.4.1 - Juros da Dívida Pú
blica
02
Atividade
3.2.7.9
Atividade
3.1.5.0

-

2800 2802 -

Projeto 4.1.2.0 -

3900 3900.99999999.999 3.2.6.0 -

Fundada Externa
2101.06100502.268
Diversas
2101.06271632.341
Despesas de Exercícios
Anteriores
ENCARGOS GERIAS DA UNIÃO
Recursos Sob supervisão da
Secretaria de Planejamento
da Presidência da República
2802.03090313.062
Serviços.em Regime de.Progra
mação Especial
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Total

800.000
53.300

317.100

50.000.000

21.146.000
82.183.000

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na ·data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro
República.

de 1975; 154Q da Independência e 879 da

EHNESTO GEISEL

Geraldo Azevedo H enning
111 órío Henrique sil1z.o'i1~en
João Paulo dos Rei~ vctzosc
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DECRETO NQ 76.930 -

DE 29 DE DEZEMBRO DE 1975

Abre ao Ministério da Educação e Cultura, em 'fa
vor da Escola Federal de Engenharia de Itaj ubã--;
o crédito especial de Cr$ 1.254.500,00, para o
fim que especifica.

o

P r e

5

I d e n t e :d a

R e p ú b 1I c a, usa!!.

do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Const!
;;,tuição, e da autorização contida no art15l"0 19 da Lei n9 6.307, de
15 de dezembro de 1975,

DECRETA

Art. 19 ~ Fica aberto ao Ministério da Educ~
ção e cultura, em favor da Escola Federal de Engenharia de ltajubã,
o crédito especial no valor de Cr$ 1.254.500,00 (hum milhão, duze~
tos e cinquenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros) ,.destinado a
atender despesas com a seguinte programação.
cr$ 1,00
45.00 -

MINIST~RIO

DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
45.33 - Escola Federal de Engenharia de
Itajubá
453;3.08440253.'184 - construção do .Departamento de
Ciências Auxiliares

1.254.500

Art. 29 - Os recursos necessários à execução
deste. Decreto decorrerao de anulação. de dotação. orçamentâria co~
signada no vigente orçamento, a saber:
Cr$ 1,00
MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
45.33 - Escola Federal de Engenharia de
Itajubá
.

45.00 -

Projeto - 4533.08440251.505

1.254.500

~rt. 39 - Este Decreto entrará em vigor na
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de dezembro de 1975; 1549 da
República
ERNESTO GEISEL

Mário Henrique Simon..."en
Ney Braga

João Paulo dos Rets Velloso

d~

Independência e 879 da
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DECRETO NQ 76.931 - DE 29
DEZEMBRO DE 1975

DE

no Brasil com um único período adicional de férias ordinárias a que fizer
jus.
§ 29 Não será permitida a acumulação da permanência no Brasil com
o período de férias extraordinárias ou
de licença especial a que üzer JUs o
Diplomata.
§ 39
No ano em que gozar férias
extraordinárias, o Diplomata perderá
o direito a utilizar a vinda periódica
ao Brasil.
Artigo 3.° O afastamento do posto,
pa-a vin-te periódica ao Brasil. dependerá, conforme o caso, da permanência de pelo menos um Diplomata
no posto ou de substituto habilitado
para o servidor que se deslocar.
Artigo 49 O Diplomata comunicará
diretamente, por telegrama, ao Chefe
da Divisão do Pessoal, sua chegada ao
Brasil e a data prevista de seu regresso ao posto, bem com o endereço onde
pode ser encontrado.
Artigo 59 O Ministro de Estado das
Relações Exteriores definirá. anualmente, três grupos de áreas de condições peculiares. classificados re-oectlvamente. em lista A, B e C, Quanto
à periodicidade de 12, 18 ou 24 meses,
para os fins previstos neste .aecre-

Regulamenta, no âmbito do Ministé-

rio das Relações Exterior-es, 'Da, a o

Grupo Diplomacia (D-300l. o artigo
29, § 19, alínea c, nV 1, da Lei n9
5.809, de 10 de outubro de 1972.

O Presidente da República,

usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item lIl, da Constttuíçao,
e tendo em vista os artigos 12 e 198
do Decreto-lei ne 200, de 25 de fevereiro de 1967.
DECRETA

Artigo te Fará jus a vinda periódica
ao Brasil, nos termos do artigo 29,
parágrafo 19, letra c, nc 1, da Lei nc
5.BÜ9, de 10 de outubro de

ur:~J

Di-

plomata lotado em posto situado em
áreas definidas de acordo cem o presente Decreto, após 12, 18 ou 24. meses, a conta, da data de assunçã J ue
suas funções.
Parágrafo único. A vinda períôdí ~
ca ao Brasil dependera de anuência
do Chefe da Missão díplomáítca ou
Repartição consular em que AStiVE:T lotado o Diplomata e de autorvzeçá , da
Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
A ausência do DípjoArtigo 29.
mata do posto, para fins deste Decreto, não excederá trinta dias.
§ 19 No ano em que utíhzar a vmda periódica ao Brasil,
Diplomata
percera o direito ao gozo de lerias crdinárias, permitida, no entanto, mediante autorização expressa da. Secretaria de Estado das Relações Exteriores, a acumulação da permanência

to.

Artigo 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia; 29 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e g79 da
República.

°

DECRE':rO N'" 76.932 -

EXECUTIVO

ERNESTO

GEISEL

Antônio Francisco
Silveira
DE

30

DE DEZEMBRO DE

Azeredo

da

1975

Abre a Bncarços Gerais da Umão - Fundo de Desenvolvimento we Areas
Bstrateçícas, o credito suplementar de cr$ 869.801.000,00, para reforço
de dotação consumada nc vigente Orçamento.
O Presidente da República,

usando da atrfbuícâo que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA.

Art. 19 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Fundo de Desenvolvimento de áreas Estratégicas, o crédito suplementar de Crê 869.801.000,00
(oitocentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e hum mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 2800, a saber:
2800 2803 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Fundo de Desenvolvimento de Areas Es-

tratégicas

Cr$ 1,00

ATOS DO PODER EXECUTIVO

2803.03090203.D98 -

Projetos
de Areas
4.1.2. O -- Serviços
Especial

Especiais para Desenvolvimento
Estratégicas
em Regime de Programação
. .•....••••.•••••..•••....•.••.

771

869.801.000

Art 29 Os recursos necessário sã execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

crs

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos 50n Supervisão da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República
PTojeto -- 2802 03070213 100
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e Vantagens FIxas ...•...•
Proieto - ~802 03090313.062
4.1.2. O - sere-co- em Regime de Programação

1,00

2800 2802 -

Especta: . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . .
Atividade - 28ti2. 15810312.572
3.2.1.0 - Buovencôes Sociais ...............•......
Especiais - Recursos
sob
2805 -- Programas
SUpE- rvísâc da Presidência da República
- SEPI·AN
Projeto - 2805.03400313.094
4.1 . 2. O - Se-rvi ÇOE em Regime de Programação
Especial . ......................••.•••..
3900 - RESERVA DE CO'lTINGENCIA
3900. 9999999!:l. !:J99 -- Reserva de contingência
3.2.6. O - Reserva de Contingência ... • • . . . . . . . . . .

413.219.000
304.400.000
1.100.000

80.000.000
71. 082.000
869.801. 000

TOTAL

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de deaembrc de 1975; 1549 da Independência e 879 da
República
ERNES'fO GEYSFl.

Mári'J Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.o 76.933 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

Dispõe sobre a transformação de cargos para Categorias Funci07lJ1,is do
Grupo - Polícia Federal, ao Quadro Permanente do Departamento
de Polícia Federal.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item IIl, da Constdtutção,
e tendo em vista o disposto nos artãgcs 8.0 e 9.0 da Lei n." 5.645, de 10
de dezembro de 1970, no artigo 10 do
Decreto-lei n.s 1.341, de 22 de agosto
de 1974, no artigo 15 do Decreto nú-

mero 70.320, de 23 de março de J972,

e o que consta do Processo número
DASP -

13.222, de 1975,

DECRETA:

Art. 1.0 São transformados, na forma do Anexo I. para as Categorias
Funcionais de Inspetor de Políc'a Federal, código: PF-502; Perito Criminal, código: PF-S03 e Técnico ne Censura, código: PF-504, do Grupo Policia Federal, código: PF-500, do Quadro Permanente do Departamento de
Polícia Federal. os cargos cujos
ocupantes concorrem a Categorias diversas daquelas em que orlgfnarramente seus cargos seriam Incluídos e
que se habilitaram em processo saleta-
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VO, conforme relação nominal constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 2.° O órgão de pessoal do De-

partam-ento de -Polícía Federal apostilará o título dos funcionários abrangidos por este Decreto ou os expedirá.
para os que não os possuírem.
Art. 3.° A partir da data da pu-

blicação deste Decreto cessará. automaticamente, o pagamento aos servidores incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos na forma. dos
Anexos I e II deste Decreto, (las gratificações referentes ao regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
e ao serviço extraordinário a este vinculado; das diárias Instituídas pela
Lei nc 4.019, de 20 Qe dezembro

de 1961, e respectivas absorções; da

gratificação de função policial, instituída pela Lei n. o 4.878, de 3 de dezembro de 1965, e de quaisquer outras

retrtbuiçôas que, porventura, venham
sendo percebidas pelos referidos funcionários a qualquer título e aob qualquer forma, ressalvados, apenas, asa·
Iario-famílía, a gratificação ndlcíonal
por tempo de serviço, bem assim,
quando couber, o auxílio para moradia
e a gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais.
Parágrafo único. A partir da data
da publicação deste Decreto, os
ocupantes dos cargos atingidos pela
transformação só poderão perceber as
gratificações e indenizações espeoiflcadas no Anexo II do Decreto -Ieí número 1.341, de 22 de agosto de 1974,
observadas as definições, cases de
concessão e regulamentação pertinentes.
Art. 4.° Os efeitos financeiros deste
Decreto, com base nas faixas graduais
indicadas na relação nominal constante do Anexo lI, vigorarão a partir da
data de sua publicação, correndo a
despesa à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento
de Policia Federal.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e &7.':> tia
República.
ERNESTO GEISEL

Armanio Falcão
João Paulo dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D.O.
de 31-12-75 (Suplemento).

DECRETO N.o 76.934 DEZEMBRO DE

DE

30

DE

1975

Fixa o preço mínimo único bdsicf) 'Para financiamento ou aquisi::ao de
castanha de caiu Com casca da safra de 1975-76, prOdUZida PAS Unidades da Federação que menciona.

" O Presidente da República,
usando das atrtbuíções que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e de acordo com o dísposto no
Decreto-lei n.s 79, de 19 de dezembro

de 1966,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica assegurada à castanha de caju com casca da safra de
1975-76, produzida e/ou eomercialízada
nos Estados de Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Para, Paraina, Piauí, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Sergipe e nos 'remscnos do
Amapa e Roraima a garantia de preços .rmnímos de que trata o oecrero,
lei n.« 79, de 19 de dezembro de 1966,
atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único. O preço mínimo
único para o produto, estabelecido em
função de classes e tipos, é aquele
que deverá ser efetivamente pago aos
produtores ou às cooperativas de produtores, livre de quaisquer deduções,
inclusive do Imposto de Circuiaçãc Cl.8
Mercadorias (ICM) e da connibuíção
M Fundo de Assistência ao I'rabalhador Rural (FUNRURAL), ateudídas
as especificações de classificação oficial Vigente ou outras que vierem a
ser fixadas, conforme as dispusrçóes
do art. 2.° deste Decreto, assim como
as constantes de instruções oatxadas
pela Comíssão de Financiamento da
Produçâo .

Art. 2." O preço de Cr$ 1,30 (um
cruzeiro e trinta centavos) por 1 kg
de castanha de caju com casca a granel, aplicável às operações de aquisição e financiamento, refere-se ao produto da classe média, do tíno 2, de
acordo com as especificações constantes da Portaria 0.° 644, de 11-9-75, do
Ministro da Agricultura.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes ás demais classes e tipos não especificadas neste artigo, serão estabelecidos em -nsu-uçôes
a serem baixadas pela Comissão de
Financiamento da Produção.
Art. 3º As operações a que se refere o art. 2.° deste Decreto, serão rea-

Aros DO

PODER

lizadas de preferência com produtores
ou cooperativas de produtores podendo, no entanto, as de financiamento
ser estendidas, em caráter axcepclonal, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão 9.
terceiros das operações em questão,
será necessário que esses comprovem
ter pago aos produtores ou "ts COODerat~vas de produtores, preço nunca Infenor ao mínimo. estabelecida neste
Decreto e nas instruções da Comissão
de Financiamento da Produção .
Art. 4.° Objetivando conceder um
apoio mais efetivo às operações de
preços mínimos, fica a Comissão de
Financiamento da Produção a.utorrsada a adquirir as embalagens necessárias e adequadas ao acondlcíonamento do produto, segundo os tipos e padrões especificas, bem como a proceder a sua revenda aos produtores e
cooperativas.
Art. 5.° As despesas decorr-entes da
divulgação do preço ora fixado eutae
os seus beneficiários, bem ccmo da
sistemática adotada nas operações da
espécie, poderão ser efetuadas com os
r~c:ursos destinados à execução da poIítdca de preços mínimos, t-oando a
cargo da Comissão de Financiamento
da Produção, a coordenação desta atividade.
Art. 6.° Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a
rever, quando necessário, o preço mínimo estabelecido neste Decreto, rererente à safra de 1975-76, bem como a
zona geo-econômica previamente determinada, podendo, inclusive, alterar
o número de zonas, sudo mediante
aprovação pelo Conselho Nacional de
Abastecimento - CONAB.
Parágrafo único. Poderá a Comiasão de Financiamento da Produção
estender à castanha de caju oeneü.
ciada, as operações de que trata c
art. 2.° deste Decreto, mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CQNAB.
Art. 7.° A Comissão dê Financíamente da Produção baixará ss demais
instruções, necessárias à execuçao deste Decreto.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasilia, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

EXECUTIVO
DECRETO N." 76.935 - OE 30
DEZEMBRO DE 1975

773
DE

Fixa o preço minimo únicolJásico l i àra financiamento ou aquisição de
semente de juta da safra ·te 1975-76
produzida nos Estados do Amazonas
e Pará.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constítutção e de acordo com o disposto uo
Decreto-lei n." 79, de 19 de dezembro
de 1966,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica assegurada à semente
de juta da safra de 1975-76, produzida
e/ou comercializada nos Estados do
Amazonas e Pará, a garantia de preços mínimos de que trata o Decretelei n.s 79, de 19 de dezembro de H166,
atendidas as condições deste Decreto.
parágrafo único. O preço mínimo
para o produto é único e aquele que
deverá ser efetivamente pago aos produtores ou cooperativas de oro-tutores
devidamente credenciados pelas'::::o·
missões Estaduais de Sementes e MJldas dos Estados do Amazonas ou do
Pará, livre de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de
Mercadorias nCM) e da comríbutcão
ao Fundo de Assistência ao -I'ranalhador Rural (FUNRURAL). at.endídas
as especificações de classificação Oficial vigente ou outras que Iterem a
ser fixadas, conforme as díapostçôea
do artigo 2.° deste Decreto, 1SS1m eomo as constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financtamento
da Produção.
Art. 2.° O preço mínimo de Cr$ 8,50
(oito cruz.eiros e cinqüenta centavos)
por 1 kg do produto, aplicável às operações de aquisição e financiamento,
refere-se ao produto que atenda aos
padrões mínimos estabelecidos pelas
Comissões Estaduais de sementes e
Mudas dos Estados do Amazonas ou
do Pará, de acordo com a conceítuaçâo das Portarias n.vs 28 e 29. de 12
de dezembro de 1975. do Diretor -Geràl do Departamento Nacional de Produção Vegetal do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Caberá à Comlssão de Financiamento da Produção a
verificação "in loco", dos graus de
controle e nscaltzacêo de sementes
existentes, em termos quantitanvns e
qualitativos, a fim de melhor equactonar as operações de que trata este artigo.
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Art. 3:", As operações que '38 refere
o artigo 2.° deste Decreto, 'lerão reeIizadas exclusivamente com prOdULo:i:es
ou cooperativas de produtores.
Art. 4.0 Objetivando conceder um
apoio mais efetivo às operações de
preços mínimos. fica a Comtssâc de
Financiamento da Produção autorizada a adquirir as embalagens necessárias e adequadas ao acondicionamento
do produto, segundo os tipos e padrões
específicos, bem como a proceder a
sua revenda aos produtores ~ cooperativas.
Art. 5.° As despesas decorrentes da
divulgação do preço ora fixado entre
os seu beneficiários. bem corno da
sistemática adotada nas operações .ía
espécie, poderão ser efetuadas 'com os
recursos destinados à execução da política de preços mínimos, ficando a
cargo da Comissão de Finan0iamento
da ;Produção, a coordenação desta. atí
vídadc,

Art. 6.° Está a Comissão de Financiamento da Produção autorizada a
rever, quando necessário, o preço mínimo constante deste Decreto, referente à safra de 1975-76, bem come a
zona geo-econômica previamente determinada, podendo, inclusive, alterar
o número de zonas, tudo mediante
aprovação pelo Conselho Nacional de
Abastecimento - CONAB.
Art. 7.° A Comissão de Financiamento da Produção baixará as demais ínstruçôes, necessárias à execução deste Decreto.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N.o 76.936 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

Fixa os preços mínimos bás1.COS para

financiamento ou aquisição de cas-

tanna-ao-o-aeü com casca da safra de 1976, produzida nas Unidndes
da Peaeroçõo que menciona.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH da Constituição e de acordo com o disposto no Decreto-lei n.e 79. de 19 de dezembro de
1966,

DECRETA:

Art. 1.0 Fica assegurada à castanhado-brasíl com casca da safra de 1976
produzida e/ou comercializada nos Es~

tados do Acre, Amazonas, Para e nos
Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima, a garantia de preços mínimos
de que trata o Decreto-lei ne 79 de
19 de dezembro de 1966, atenrtida.s as
condições deste Decreto.
Parágrafo único. Os preços rmnlmoa
para o produto, segundo as zonas geoeconômicas em que é produzido, conatantes da tabela anexa a este Decreto
são aqueles que dev-erão ser efetiva:
mente pagos aos produtores 0'1 às cooperativas de produtores, livres da
quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias
(ICM> e da contribuição ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural ...
(FUNRURAL) •

Art. 2.° Os preços mínimos constantes da tabela anexa a este Decreto.
aplicáveis às operações de aquisição e
financiamento, referem-se ao produto
de qualquer tipo, de acordo com as
disposições constantes de tnstruçóea
baixadas pela Comissão de Fínanctamenta da Produção.
Art. 3.° As operações a que se refere o art. 2.° deste Decreto, serão realizadas de preferência com orouutores
ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento
ser estendidas, em caráter excepcional,
a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão ao
terceiros das operações em questão,
será necessário que esses eomprove-n
ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca
inferiores aos mínimos estenerecídoa
neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento ia Pl"OdUM
ção.
Art. 4.° Objetivando conceder um
apoio mais efetivo às operações de
preços mínimos, fica a Comissão de
Financiamento da Produção autorizada a adqumr as embalagens -iecessarias e adequadas ao acondicionamento do produto, segundo os tipos e padrões específicos, bem como .lo proceder a sua revenda aos produtores e
cooperativas .
Art. 5.° As despesas decorrentes da
divulgação dos preços ora fixados entre os seus beneficiários, bem como da
sistemática adotada nas operacóes da
espécie, poderão ser efetuadas com os
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recursos destinados à execução da política de preços mínimos, ficando a
cargo da Comissão de Ftnanciamento
da Produção, a coordenação desta atividade.
Art. 6.° Fica a Comissão de Financiamento da Produção autortzada a
reye.r, quando necessário, os preços
mimmos constantes da tabela anexa,
referentes d. safra de 1976, bem como
as zonas geo-econômíoas previamente
determinadas, podendo, Inclusive, a'terar o número de tais zonas, rude mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CüNAB
Parágrafo único. Poderá a Comissão de Financiamento da Produção
estender à castanha-do-brasil beneficiada, classificada de acordo cem a
CASTANHA
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Portaria n.v 814, de 19-11-75 do Ministro da Agricultura, as operações de
que trata o art. 2.° deste Decreto, mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CUN AB.
Art. 7.° A Comissão de Ftnanciamento da Produção baixará as demais
mstruçôes, necessárias à execução
aeste Decreto.
Art. 8.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87,° da.
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson paulineUi

DO BRASIL

COM CASCA - QUALQUER TIPO

Cr$/ hl - a granel

Unidaaes .da Federação

j

Zonas neo-nconônu ces

Onica

Território do Amapá

80,00

Território- de RondÔnia

80,00
80,00

Território' de rorame

DECRETO N." 76.937 -

DE 30 DE

DE 1975

Fixa o preço minimo único bá..~1C? vara financiamento ou aquisíeão co
babaçu da safra de 1976, lJroduzt10
nas Unidades da Federação que
menc-tona.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe ccnrere o artigo 81, item III da oonstttur.
ção e de acordo com o dísuosto no
Decreto-lei n. ° 79, de 19 de dezembro

de 1966,

2

86,00

82,00

80,00
82,00

Acre

.êmazcnas
Pará

DE~RO

1

DECRETA:

Art. 1.° Fica assegurada eo t-abaçu
da safra de 1976, produzido e/cu co-

mercializado nos Estados de Alagoas,
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás. 'Maranhão. Mato Grosso, Pará, Paraíba.
Piauí, Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Sergipe e nos Territórios do
Amapá e Roraima, a garantia ue preços mínimos de que trata o Decretolei n.e 79, de 19 de dezembro de 1966,
atendidas as condições deste Decreto.
Parágrafo único. O preço mínimo
único para o produto, estabelecido em
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função dos tipos, é aquele que deverá..
ser efetivamente pago aos produtores
ou às cooperativas de produtores, livre de quaisquer deduções, íncluslve
do Imposto ae Circulação -íe Mercadorias (IeM) e da contrfbulçao ao
Fundo de Assistência ao 'I'ranaihador
Rural (FUNRURALJ, atendidas as cs-

.pecíflcaçóes de classificação :>ficial vigente ou outras qua vierem a ser fixadas, conforme as disposições do ar
tigo 2." deste Decreto, assim como as
constantes de instruções baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.

c-s

Art. 2.° O preço de
90,00 tno'venta cruzeiros) por 60 kg de uabaçu

a granel, aplicável às operações de
aquisição e financiamento, refere -se
ao produto do tipo 2, de acordo com

as especificações constantes da Porta-

ria n." 815, de 19-11-75, do Mínístro
da Agricultura.
Parágrafo único, Os níveis de areços correspondentes aos demas f.ípos
não especificados neste artigo, serão
estabelecidos em instruções 3. serem
baixadas pela Comissão de Financiamenta da Produção.
Art. 3,° As operações a que se retere o art. 2,° deste Decreto, serao realizadas de preferência com produtores ou cooperativas. de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a
terceírcs das operações em questão,
será cruessárío que esses comprovem
ter pa~o aos produtores ou as cooperatívae de produtores, preço nunca Inferior ao mínimo estabelecido neste
Decreto e nas ínstruçôas da Comissão
de Financiamento da Produção

Art. 4.° Objetivando conceuer um
apoio mais efetivo às operaçóes o.e
preços mínímos, fica a Cormssao de
Financiamento da Produção autoriza.
da a adquirir as embalagens necessárias e adequadas ao acondic.onamento do produto, segundo os típos e padrões especírícos, bem como e proceder a sua revenda aos produtores e
cooperativas ,
Art. 5,° As despesas decorrentes da
divulgação do preço ora fixado entre
os seus beneficiários, bem como aa
sistemática adotada nas operações da
espécie, poderão ser efetuadas com os
recursos destinados à execução da política de preços mínimos, ficando ao
cargo da Comissão de Fínancíamento

da Produção, a coordenação desta atividade.
Art. 6.° Fica a Comissão de Financiamento da Produção autor xa.ra a
rever, quando necessário, o preço .711nimo ~stabelecido neste Decreto, referente a safra de 1976, bem como a zona geo-econômíca prevíamenc- determinada, podenuo, inclusive, alterar o
número de zonas, tudo mediante aprovação pelo Conselho Nacional doe Abastecimento - CONAB.
Art . 7,° A Comissão de Ftnancíamento da Produção baixará RS demais
instruções, necessárias à execução
deste Decreto,
Art.. 8. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaç ao, revogadas as disposições em contrario,
Brasília, 30 de dezembro d; '.975:
154.° da Independência e 8'7.° da
República,
ERNESTO GEISEL

Alysson Paulinelli

DECRETO N.o 76,938 DEZEMBRO

DE 30 DE

DE 1975

Fixa os preços minimos basicos para
financiamento ou aquisição de algodão em caroço, amendoim ~1n casca,
arroz em casca, ieíiao. gerg>!.~irn. girassol, milho, raiz de monasocu, so1a e somo, da sajra de 1976 'tt, produzidos nas .Unidades da Fede1'açao
que menciona.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI da Constituição e de acordo com o disposto no
Decreto-lei n." 79, de 19 de dezembro
de 1966,
DECRETA;

Art. 1.o Flca assegurada ao algodão
em caroço, amendoím em casca, arroz
em casca, reíjêo, gergelim, girassol,
milho, raiz de mandioca, soja e sorgo,
da safra de 1976-77, produzidos e/ou
comercializados nos Estados doe Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão,
Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Sergipe, nos
Territórios do Amapá e Roraima e em
parte do Estado da Bahia, a garantia
de preços mínimos de que trata o Decreto-lei n." 79, de 19 de dezembro de
1966, atendidas as condições deste Decreto,
§ 1.0 Os preços mínimos para os produtos, estabelecidos em função de grupos, subgrupos, classes, tipos e oubü-
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pOS, segundo as zonas geo-econômicas
em que são produzidos, são aqueles
que deverão ser efetivamente pagos
aos produtores ou às cooperativas de
produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contribuição ao Fundo de Asaísténcra ao
Trabalhador Rural
(FUNRURAL),
atendidas as especificações "ia classificação oficial vigente ou outras que
vierem a ser fixadas, conforme as disposições do artigo 2.° deste Decreto;
assim como as constantes de mstruçóes abaixadas pela Comissão de Ff-'
nancíamento da Produção.
§ 2.° Nos casos do algodão em caroço e da raíz de mandioca, a garantia
de preços mínimos de que trata este
Decreto será feita indiretamente,
através do amparo ao algodão em
pluma e à farinha de mandioca, respectivamente, sem prejuízo, entretanto, de operações de financiamento ou
aquisições do algodão em caroço ou
da raiz de mandioca, quando circunstâncias especiais, identificadas pela
Comissão de Financiamento da Produção, tornarem essas operações necessárias.
Art. 2.° Os preços mínimos cons .
tentes das tabelas anexas a este Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se aos
produtos mencionados no art. 1.0, de
acordo com as especificações constantes das seguintes Normas de Classtríeaçâo: algodão em caroço, Decreto
.IV 43.427, de 26-3-58; amendoim em
casca, Resolução CONCEX n.s 79, de
19-10-72; arroz em casca, Resolução
CONGEX n." 95, de 12-12-74; feijão,
Resolução CONCEX n.v 40, de 14 de
novembro de 1968; gergelím, Decreto
n." 8.177, de 7-11-41; girassol, Decreto n.s 8.178, de 7-11-41; milho, Reso-:
Iução CONCEX n.e 78, de ,29-2-72;
raiz de mandioca (sem especificação);
soja, Resolução CONCEX TI.O 82. de 5
de junho de 1973 e sorgo, Reoolução
CONCEX n.v 102, de 21-10-75.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais grupos, subgrupos, classes, tipos, subtipos
ou padrões não especificados neste Decreto, serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão
de Financiamento da Produção.
Art. 3.° As operações a que se refere o art. 2.° deste Decreto scrâo realizadas de preferência com produtores
ou cooperativas de produtores, podendo, no entanto, as de financiamento
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ser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para extensão a
terceiros das operações em questão,
será necessário que esses comprovem
ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca
inferiores aos mínimos estabelecidos.
neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 4.° Objetivando conceder um
apoio mais efetivo às operações de
preços mínimos. fica a Comissão de
Financiamento da Produção autorizada a adquirir as embalagens necessárias. e adequadas ao acondicionamento dos produtos, segundo os tipos e
padrões especificos, bem como a proceder a sua revenda aos produtores e
cooperativas.
Art. 5.° As despesas decorrentes da
divulgação dos preços ora fixados entre os seus beneficiários, bem como da.
sistemática adotada nas operações da.
espécie, poderão ser efetuadas com os
recursos destinados à execução da política de preços mínimos, ficando a
cargo da Comissão de Financiamento
da Produção, a coordenação desta atividade.
Art. 6.° Está a Comissão de Financiamento da Produção autorízada a
rever, quando necessário, os preços
mínimos constantes das tabelas anexas, referentes ?J safra de 1976-77, bem
como as zonas geo-econômicas previamente determinadas, podendo, inclusive, alterar o número de tais zonas,
tudo mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - ...
CONAB.
Art. 7.° A Comissão de Financia-

mento da Produção "ica autorizada a
estender as operações de que trata o
artigo 2.0 deste Decreto ao algodão em
pluma, ao arroz beneficiado e à farinha de mandioca, mediante aprovação pelo Conselho Nacional de Abastecimento - CONAB.
Art. 8.° A Comtssào de Financiamento da Produção baixará as demais
instruções, necessárias à execução
deste Decreto.
Art. 9.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.:> da
República.
ERNESTO GEISEL

Alysson PaulineUi
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.ALGODÃO EM CAROÇO

TIPO 3 - FIBRA 28/30 mm

Cr$/lS kg

Zonas

Unidades da

Geo-Econômicas

1

2

3

4

44,55

44,85
42,60

44,55

44,25

44,10

44,85
42,60

44,55

44,25

Piauí.

44,55
44,10

Pernambuco

44,55

44,55

Rio G. do Norte

44,55

44,85

44,55

44,25

45,QO

41,40

Fed~r'ação

Alagoas
Amazonas

Ceará
Maranhão
Pará

"Onica
45,00
38,40

38,40

Paraíba

Sergipe

45,00

Bahia

Amapá

.38,40

Roraima

38,40

Unidades da
Federação
Alagoas

Amazonas
Ceará
Maranhão

Pará
Paraíba
Piauí.

Pernambuco
Rio G. do Norte

Sergipe
Bahia

Junapá
Roraima

41,40

ALGODÃO EM CAROÇO
TIPO

mm

3 - FIBRA 36/38
Cr$/15 kg

Unidades

Zona Geo-Econômica

da

Feder.ação.

.Onic.a

Ceará
Paraíba

68,25
68,25
68,25

Rio G. do Norte
Demais Estados e
':"":t'ritór5,os

67,05

Al1ENDOIM
.GRUPO ~ND:OIM EM CASCA, SUBGRUPOS A, B e C

CLASSE "VENTILADO", SUBTIPO C
~r$/25

kg - a granel

Unidades
da
Federação

Zonas Geo-Econômicas
'Onica

Ceará
Demais Estados
e Terri tórios

1

2

49,00

47,00

46,50

ARROZ EM CASCA
CLASSE "MtDIO" TIPO 2

RENDIMENTO: 40% INTEIROS E 28% DE QUEBRADOS
Cr:?jSO kg - a granel'

Unidades
da
Federação

Zonas' Geo-Econômicas
Onica

Alago'as

1

2

3

4

82,00
76,50
79,00
72,00

80,00
70,00
73,00
76,00
70,00

75,00
82,00

70,00

79,00
78,00

82,00
76,00

82·,00

79,00

Amazonas
Ceará
Maranhão
Pará
Paraíba

74,00

Piauí
Pernambuco
Rio G. do Norte

72,00

71,00

Se:rgipe
Bahia

71,00

Amapá'

70',00

Roraima

70,00
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FEIJÃO ANÃO - CLASSE "C~RES,i r "BRANCO"', E "RAJADa"
GRUPO I - TIPO 3

Cr$/60 kg - a granel

Zonas ,~Econômicas

unidades da
Federação

Onica

Alagoas

150,00

1\ma.Zenas

141,60

ceerâ
Maranhão

2

147,00

145,80

150,60

143,40

150,00

147,00

145,80
145,80

Pernarrbuoo

150,60

148,20

147,00

145,80

150,00

-~

llmapã

141,60

-

Bora1m:l

1'11,60

Bahia

Unidades. da

Federação
Alagoas
Amazonas
Ceará
Maranhão
Pará
Paraiba
Piauí
Pernambuco
Rio G. do Norte
Sergipe
Bahia

Amapá
xoxc íme

4

5

150,00

145,80

143,40

143,40

Rio G. do Norte

Se rq'i.pe

3

143,40

Pará
Paraíba
Piauí

1

c
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EXECUTIVO

CLASSE "VER\lEli:lO"

GRJFO II - TIFO 3

Cr$/60 kg - a graml

Zonas ceo-zconõnícas

Unidades da

1.

2.

77,40

75,60

Onica

Federação .
Alagoas

75,00

=0=

6~,60

f.1aranhão

75,00

Ceará

. 3

73,80

Pará

77,40

69,60

I'araíba

77,40

75,60

73,80
73,20

Piauí
'PerIDnbuCXl

75,00

Rio G•• Cb Norte
Sergipe

75,60.

73,80

77,40

75,60

73,80

71,40

75,00

Bahia
-pá

69,60

Roraima

69,60

GERGELIH
TIPO 3

Cr$/60 kg - a. granel

Unidades

Zona Geo-Econôrnica

da

Federação

-. Única

Todos os Estados
're r r.t tórios

85,80

GIRASSOL
TIPO 2

Cr$/40 kg - a granel

Unidades

Zona Geo-Econôrnica

da

Federação

Única

Todos os Estados
e Territórios

52,00

Aros
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RAIZ DE MANDIOCA
Cr$/t - a granel
Unidades

Zonas Geo-Econômicas

,

da

Federação

Única

Alagoas

159,00

Amazonas

142,00

Ceará
êtarenhâo
Pará

142,00

Paraíba

159,00

Piauí

155,00

Pernambuco
Rio G. do Norte

159,00

Sergipe

159,00

1

165,00

157,00

159,00

165,00

160,00

155,00

165,00

161,00

159,00

159,00

148,00

Bahia
Amapá

142,00

Roraima

142,00

4

3

2

142,00

155,00

l'lILHO

GRUPOS MOLE, SEMIDURO, MISTURADO
CLASSES h~RELO, BRANCO E MESCLADO
l'IPQ 3
Cr$/60 kg - a "granel

Zonas Geo-Econômicas

Unidades da
Fede:cação

Única

1

Amazonas
Alagoas

2

3

4

53,40

50,40

53,40
53,40

Ceará
zrar anhâo

57,00

55,20

55,20

50,40

Pará

55,20

?0,40

Paraíba

55,20

53,40

Piauí

55,20

53,40

50,40

Pernambuco

57,00

55,20

57,00

Rio G. do Norte

55,20

50,40

Sergipe

5

50,40
53,40

53,40

Bahia

55,20

Amapá

53,40

Roraima

53,40

50,40

78~

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GRUPO

SOJA
- TIPO 3

M~DIA

CLASSES AMARELA, VERDE, NARRaM, PRETA E NISTA
cr$/60 kg - a granel
Zona Geo-Econôrnica

Unidades da
Federação

Única

Todos os Estados
e Territórios

SQRGO
CLASSES BRANCO, AJ.1i\RELO, VERl>1ELHO E CASTANHO
TIPO 3
Cr$/60 kg - a granel
Unidades

Zonas Geo-Econômicas

da

Federaqâo

Única

Alagoas
Amazonas
Ceará
!-'.aranhâo
ParE.
Paraíba
Piauí
Pernambuco

rac.c.
Sergipe
Bahia
AmapE.
Roraima

do

1

4

5

50,40
48,00
50,40
48,00

50,t!0
48,00

50,40

50,40

50,40
48,00
50,40
50,40

·50,40

50,40
48,00
50,40

50,40

48,00

Norte

48,00
50,40
50,40

50,40
48,00

48,00

48,00
48,00

DECRETO NQ 76.939 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

Altera decretos que menciona, referentes a enquadramento de seneaores do Ministério dos Transportes, e
dá outras providências.

o

3

Presidente da República:

no USO das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constdtuição, tendo em vista o disposto nas
Leis números 3.780, de 12 de julho

de 1960, 3.967, de 5 de outubro de
1961, 4.069, de 11 de lunno de 1962
e 4.345, de 26 de junho de H164. e o
que consta da Exposição de Motivos
nv 666, do Departamento Admtnístrative do Serviço Público, decreta:
Art. 1ÇI Ficam alterados, na forma
do anexo, os enquadramentos defini-

tivos dos cargos, funções e empregos
do Ministério dos Transportes, a-provados pelos Decretos números 54.135,
de 14 d.e agosto de 1964, 65.634, de 24
de outubro de 1969. 63 t99, de 3e de
outubro de 1968, 63.933, de 30 de de-
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zembro de 1968, 68.690, de 28 de maio
de 1971, 68.609, de 11 de maio de l!l71.
74.478. de 30 de agosto -íe 197·1, 68.049,
d~3 j~ihbad~ir~9gi. 1971 6 4.790, de

ge

e

Art. 2º O disposto neste Decreto
não homologa situações q-ie, em virtudede sindicância ou inquérito administrativo venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias as
normas administrativas
em vigor.
Art. 3Q O órgão de pessoal competente aposttlará os títulos doa servidores cuja situação tenha sido modificada por este Decreto, ou expedirá atos declaratórios aos que não os
possuírem.
Art. 49 Aplicam-se, no que couber, aos servidores abrangidos por este
Decreto, as disposições contidas nos
diplomas ora alterados.
Art. 59 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão .atendida.s por verbas orçamentártãs próprias.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as díspcaíçõss em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
1549 da Independência c 879 da
República.
ERNESTO GEISEL
Dyrceu Araújo Nogueira

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.a. de
31-12-75.
DECRETO

N9 7.(). 940 - DE
DEZEMBRO DE 1975

30 DE

onceâe reconhecimento ao curso de
Letras da Faculdade de Fill),';o/ia
Ciências ~ Letras de Guaruõuss, co";
sede na mdade de Guarutnos, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In da Constitu.ção, de acordo com o artigo 47 da
Lei n.s 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842,
de !:I de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nc 4.474-75, conforme
consta dos Processos nvs 10.882-74-

CFE e 263.246 de 1975 do Ministério
da Educação e Cultura,
,1
DECRETA;

Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Letras, licenciaturas de
1.0 grau e plena. habilitação em Português-Inglês, c.."'\a. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos, mantida pela Associação Educac.onal Presidente Kennedy. COm sede na cidade de Guarulhos Estado de
São Paulo.
Art. 2.° Este Decreta entrará em
vigor na data de sua puollcaçâo. revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília. 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência. e 37:> da
República.
ERNESTO

GEISEL

Ney Braga

DECRETO N.o 76.941 DEZEMBRO

DE 30 DE

DE 1975

Concede reconhecimento aos cursos
de licenciatura em Química, Física,
taaiemotica. Ciências Socia1"s e Ciências Biológicas, da Universidade
Estadual de Campinas Estado de
São Paulo.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constitu.çâo. de acordo com o artigo 47 da
Lei n,« 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842. de 9 de setembro de 1969, conforme consta do Processo n.s 229.044
de 1975 do Ministério da Educação e
Cultura,
DECRETA:

Art. 19 E' concedido reconhecimento
aos cursos de licenciatura em Química, Física, Matemática, Clênetas Sociais e Cíênc.as Bíológtcas da Universidade Estadual de Campinas. com
sede na cidade de Campinas, Estado
de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO

N.o

76.942 -))E
1975

30 DE

DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento ao curso ele
Engenharia Civil da tmsoerstaoõe
Católica de Minas Gerais, com sede
na Cl~ade de B~lo Horizonte. Estado
de Mmas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constdtulçâo, de acordo com o artigo 47 da
Lei n,s 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de J.969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação nv 4.507~76,
conforme consta dos Processos números 12.186-75-CFE e 263.242-75 do Ministério da Educação e Cultura,
Art. 1.0 E' concedido reccnhecímento ao curso de Engenharra c'vn da
Universidade Católica de Minas Gerais, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 37.° da

Repúbllca ,

GEISEL

Ney Braga

DECRETO

14.179-75-CFE e 263.638-75 do Ministério da Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 E' conc-edido reconhecimento ao curso de Formação de Professores para as Disciplinas .J:specíaIizadas no 29 grau, do Centro de Educação 'récníoe, mantido pela Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais - UTRAMIG. com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e ·87.° da
República..
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

ERNESTO

785

N.O

76.943 - DE
197,)

30 DE

DEZEM:BRO DE

Concede reconhecimento ao curso de
Formação de Professores para as
Disciplinas
ESp€cializada.s do 2.°
g~au, do Centro de Educação Tecmca, com sede na cidade de Belo
Horizonte Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, irem UI, da Constitu.ção, de acordo com o artigo 47 da
Lei n." 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei número 842, de ~ de setembro de 1969, e
tendo em VIsta o Parecer do Conselho Federal de Educação 11.° 4.485-75
conforme consta dos Processos n.sa

DECRETO N. ° 76.944 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

AutOTlZU o tunctonamento da Faculdade Cândido Mendes. com sede na
Cidade de Campos, Estado do Rio
de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atribuições que me contere o artigo 8-1, item lU, da Constituiçâo, de acordo com o artigo 47 da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Edu.cação n.v 4.456-75, conforme consta
dos Processos n.ss 8.133-74-CFE e '"
255.136-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Oândâdo Mendes,
com os cursos de Economia, de Administração e de Ciências Contábeis,
mantida pela Sociedade Brasileira de
Instrução. com sede na Cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975'
1549 da Independência e 879 d.~
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

786

Aros DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N." 76.945 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
pedagogia, do Centro de Estudos Superiores de Londrina, mantido pelo
Instituto Filadélfia de Londrina,
com sede na Cidade de Londrina,
Estado do Paraná.

O Presidente da. República.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lil, da Constituíçâo, de acordo com o artigo 47 da Lei

n.e

5.540, de 28 de novembro de 1968.

alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969. e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 4.513-75, conforme consta
dos Processos n.ss lO.944-74-CFE e .'
261.801-75 do Ministério da Educação

e Cultura,

DECRETA:

:e: concedido reconhecimento ao curso de Pedagogia, habilitações
em Orientação Educacional, em AdmiArt. 1.0

nistração .Escolar, licenciaturas de 1.0
grau e plena, e em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino de 2.°
grau, do Centro de Estudos Superiores
de Londrina, mantido pelo Instituto
Filadélfia de Londrina, com sede na
-Oídade de Londrina, Estado do Para-

alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de, 1969, e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n,« 4.025-75, conforme consta dos Processos n.ss 11.484-87-75CFE e 261. 012-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 ~ concedido reconhecimento aos cursos de Letras, licenciatura
de 19 grau, habilitação em PortuguêsLiteratura, e licenciatura plena, habilitação em Português-Francês ou Português-Inglês; de Matemática; de Pedagogia, habilitação em Admímstraçao
Escolar, licenciaturas de 1.0 grau e plena, e em Magistério das Disciplinas
pedagógicas do Ensino de 2.° grau, e
de Estudos Sociais, habilitação em
Educação Moral e Cívica, da Faculdade Riopretense de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Sociedade
Assistencial de Educação e Cultura de
São José do Rio Preto, com sede na.
Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigol" n-a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 87 Q da
República.

ná.

ERNESTO GEISEL

Art. 2.° Este Decreto entrará em vi.
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ney Braga

Brasília, 30 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 87Q da
República,
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N,"

76.946 - DE 30
1975

DE

DEZEMBRO DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Letras, Matemática pedagogia e Es..
tudos Sociais, da Faculilade tuopretense de Fííosotia, Ciências e Letras
com sede na Cidade de São José diJ
Rio Preto, Estado de São Paulo.
O Presidente da República,

usando das atribuições que ·lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,

DECRETO N.? 76.947 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenharia Elétrica da Faculdade de
Engenharia General Roberto Lisboa,
unidade integrante das Faculdades
Reunidas Nuno Lisboa, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
O Presidente da República.

usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item EH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n.v 5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vísta o Parecer do Conselho Federal de
Educação n." 4,476-75. conformo? co-asta dos Processos números 10.578-74CFE e 263.636-75, do Minístérlo da.
Educação e Cultura,

ATOS

DO PODER

DECRETA:

Art. 1.0 É concedido reconhecimento ao. curso de Engenharia Elétrica,
modalidade 'I'elecomunicações. da Faculdade de Engenharia General Roberto Lisboa, unidade integrante .tas
Faculdades Reunidas Nuno Lisboa
mantidas pela Sociedade Educacionai
Professor Nuno Lisboa, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga

DECRETO N.o 76.948 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências, de Letras, e de Estudos
Sociais da Faculdade de Formação
de Professores de Arcoverde, Estado
de Pernambuco.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lII, aa Constituição,
de acordo com 'o artigo 47 da Lei
n,v 5.540, de 28 de novembro de 1963,
alterado pelo Decreto-lei n." 342, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 4822-75, conforme cons·ta dos Processos n.ss 4480':'73-CFE e
267.152-72 do Ministério da Educação
e Cultura,
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EXECUTIVO

DECRETO N.? 76.949 - DE 30
DEZEMBRO DE 1975 .

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências da Faculdade dé Ciências
e Letras, integrante das Faculdades
da Zona Leste de São Paulo, c'.nn
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe contere
o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acordo com o artigo 47· da Lei
n.« 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo. em vísta o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 4.488-75, conforme consta dos Processos números 11.162-74CFE e 263.249-75 do Ministério da
Educação e Cultura,
DECRETA:

Art. 1.0 É concedídr, reconhecímento ao curso de Cíêncías, licenciatura
de 1.0 grau, da Faculdade de Ciências
e Letras, integrante das Faculdades
da Zona Leste de São Paulo, mantidas pela Associação de Ensino Superior Paulistana. com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto; entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975'
154.° da' Independência e 87 c d~
República.
..,'
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETA:

Art. 1.0

Ê

'concedido reconhecimen-

to aos cursos de Ciências, licenciatura.
de 1.0 grau, de Letras, licenciatura de
1.0 grau, habilitações em PortuguêsFrancês, Português-Literatura, Português-Inglês e Português-Latim, e de
Estudos SOciais, licenciatura de 1.0
grau, da Faculdade de Formação de
Professores de Arcoverde, mantida
"pela Prefeitura Municipal de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revo-gadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.o 76.950 DE
DEZEMBRO DE 1975

30

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Letras, da Faculdade Paulistana âe
Ciências e Letras, cOm sede na
dade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

ct-

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, itemIII, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1963
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, d~
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.e 4.521-75, conforme consta dos Processos n.ss 9.919-74-CFE e

788

ATOS

DO PODER

262.044-75 do Ministério da Educação

e Cultura,

DECRETA:

Art. -1.0 É concedido reconheclmento ao curso-de Letras, licenciatura de
1.0 grau _e _plena, habilitações em Português-t.íteratura _e em Português-Inglês, da Faculdade Paulistana de
Ciências e Letras, mantida pela Orga-

nização Paulista de Educação e Cultura, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo.

Art .. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.0 da
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO NO? 76.951 DEZEMBRO DE 1975

DE

30

DE

.coecece reconhecimento aos cursos de
Pedagogia, de Letras e de Estudos
Sociais, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ouro Fino, com
sede na Cidade de Ouro Fino, Estado .de Minas Gerais.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere
111, da. Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.s 4501-75, conforme consta dos Processos n.ss 13.182-75, 13.183,
de 1975, 13.184-75-CFE e 262.444-75,
do Ministério da Educação e CUltura,

o artigo 81, item

PECRETi\:

Art. 1.0 :É: concedido reconhecimento aos cursos de Pedagogia, licenciatura de 1.0 grau, habilitações em Supervísâo tEscolar e em Administração
Escolar; de Letras, licenciatura de 1.0
grau, habilitações em Português-Inglês e em Português-Francês, e de Estudos Sociais, Iícenciatura de 1.0 grau,
da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ouro Fino, mantida pela
Associação Sul-Mineira de Educação e
Cultura, GOro sede na Cidade de Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais.

EXECUTIVO

.Arü. 2.° Este Decreto -entrará em
VIgor na d~ta d~ .?ua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975'
154.°. <!-a Independência e 87.° d~
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 76.952 DE
DEZEMBRO DE 1975

30

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Turismo da Unioersuuuie Católica,
de Petrópolis, com sede na Cidade
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República,
usando das atributções que lhe confere
o artigo 81, item III, da. Constituição,
de acordo com o artigõ 47 da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, d~
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal- de
Educação n? 4509-75, conforme consta
dos Processos n.ss 12591-75~CFE e .
263240~75" do Ministério da Educaçã.~
e Cultura,
DECRETA;

Art. 1.° É concedido reconhecímento ao curso de 'I'urísmo da Universidade Católica de Petrópolis, com sede
na Cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará e111
vigor. na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõee em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975'
154." da Independência e 87.° d~
República.
ERNESTO GEISEL

Ney Braga

DECRETO

N.O 76.953 DE
DEZEMBRO DE 1975

30

DE

Estabelece as proporções a s e r e m
observadas na fixação do número
mínimo de vagas para promoçâo no
EXército, nos Quadros de Oficiais
das Armas, serviços, de Material
Bélico, de Administraçâo e Especialistas, no ano de 1975.

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

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

e tendo em vista o· disposto no artigo
103, § 4.°, da Lei n." 5.774, de 23 de
dezembro de 1971,
DECRETA:

Art. 19 São fixadas, pare. o ano Ce
1975, as seguintes proporções a serem
observadas no cálculo do número mínimo de vagas para promoção no
Exército, nos Quadros de Oficiais das
Armas, dos Serviços, de Material
Bélico, de Administração e Especialistas:
I - Coronéis: 117 dos respectivos
Quadros, Armas ou Serviços.
II - Tenentes-coronéis: 1/10 dos
respectivos Quadros, Armas ou Serviços.
lU - Majores: 1110 dos respectivos
QuadTos, Armas ou Serviços.
IV - Oficiais do Quadro de Oficiais
de Administração (QOA) e do Quadro
de Oficiais Especialistas (QOE):
- Capitães: 1/8 dos respectivos
Quadros.
- 1.0 Tenentes: 1/15 dos respectivos
Quadros.
'- 2.° Tenentes: 11~5 dos respectivos
Quadros.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de 'sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87.° da
República;
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1.711, de 28 de outubro de '1952, será
concedida nos termos desteoecret<:i.,
§ 1.0 Equipara-se
a acidente a
agressão sofrida e não provocada pelo
funcionário no exercício de suas atrí-

buiçêes .
§ 2.0 A prova do acidente. será retta

em processo especial, nos termos do
artigo 178. § 3.°, da Lei n." 1. 711, de
28 de outubro de 1952.
Art. 2.° O valor da pensão será
igual ao do vencimento do cargo
ocupado pelo funcionário no, dia da:
evento deduzida a pensão previdencíár.a ,
Art. 3.° A qualidade de benéficiário. a ordem de preferêncía. a forma
de distribuição da pensão. bem como
os casos de reversão e perda do benefício regem-se pelo dtsposto na .Lei
n." 3.373. de 12 de março de 1958,
artigos 5.°, 6.° e 7.0 •
Art. 4.° Compete às Delegac;as do
Ministério da Fazenda nos Estados e
no Distrito Federal conceder a pansão especial, expedir. oa títulos ·de
pensíonlatas e efetuar c pagamento
do benefício, inclusive nos casos ..0.9
reversão.
.
Parágrafo único. <D requerimento
será dirigido à Delegacia sediada na
Capital do Estado. o:nde residir ~ ~
neflcíárlo . Se resid.r em 'remtónc,
o requerimento será endereçad-o a
ERNESTO GEISEL
Delegacia mais próxima.
Sylvio Frota
Art. 5.°.0 órgão setorial de pessoal do Ministério ou de órgão mtezrante da Presidênc'a da. República,
DECRETO N.o 76.954 - DE 30 DE
cujo quadro pertencia o funcionáDEZEMBRO DE 1975
rio, prestará à Delegacia competente
do Ministério da Fazenda:
Dispõe sobre a concessão e o pagaI informação sobre o" cargo
mento da pensão especial de a'Jiocupado pelo funcionário e o resdente em serviço prevista no artipectivo vencimento, no d.a do evento;
go 242 da Lei n9 1.711, de 28 de OU~
tubro de 1952.
II - prova do acidente ou agressão;
O Presidente da República,
IH - declaração da qualidade de
usando da atribuição que lhe confere,
beneficiário;
o artigo 81, item UI. da Constituíçâo,
IV - certidão de óbito.
e tendo em vista o disposto na Lei
n.s 6.220, de 7 de julho de 1975
Art. 6.° A pensão sere atualizada
sempre quo modificado o valor do
DECRETA:
vencimento do cargo ocupado pelo
Art. 1.0 A pensão espec.al assegufunc.onárto no dia do evento óemorada à família do funclonário fale ...
do que a soma das cotas dos. beneficído em consequêncla de acidente no
ciários corresponda ao vencimento
desempenho de suas funções, conrorintegral a que aquele taría )ns,ee
.me previsto no artigo 242 da Lei n.o
vivo fosse.

a
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ATOS

DO PODER

Art. 7.° o regtmc de pensão especial
de que trata este Decreto é extensivo aos funcionários dos 'I'errttór.os ,
Art. 13:0 Serãore-vistas, mediante
solfcltaçào dos interessados. as pensões já concedidas que tenham resultado de acidente ou agressão posteriores à vigência da Lei n.s 1.711, de
28 de ,ú4t4bro de 1952.
Parágrafo único. A revisão a que
alude 'este artigo produzirá efeitos f1nancelrcs ,a partir de 8 de agosto de
1975. 'õata; da vlgênc.a da Lei núme-

ro

6.220,·.d~,

7 de julho de 1975.

Art. 9<;1 AB despesas decorrentes do
pagamento da pensão especial correrão à conta da dotação orçamentária
do Mínístérfo da Fazenda, destinada

ao pagamento ~e pensionistas.
Art; 10. Fica revogado o Decreto
número 36.899, de 11 de fevereiro de
1955, e ôemaís dâsposlçõets em contrário.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data" de sua publicação, ressalvado o' disposto no parágrafo único do art. 8.°.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independência e 87." da
República.
ERNE,STO GEISEL

Mário" Henrique Simonsen
DECRETO N.o 76.955 DEZEIIIBRQ DE

DE 30 DE

1975

Concede a Polyenka S. A. Indústria
Quimica e Textil, autorização 1Jara
nmctonar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos, no estabelecimento industral que" mencio-

na.

O Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere Q artigo 81. item rn da';Qns'tituíção, de acordo com o artigo 5.".
parágrafo único da Lei n," 605 de 5
de janetro de-rsês, combinado com o
artigo 7.", § 2.° do Regulamento aprovado' pelo Decreto n," 27.048, -de 12
de agosto' dê 1949,
DECRETA:

Art. Lo' Fica autorizada a Pclyenka
S.A. Indústr:aQUÍmica e 'rextn. com
sede na. cldade de São Paulo, Capital

EXECUTIVO

a funcionar, em seu estabelecimento
industrial situado no Km 129.3 da Via
Anhangüera. no município de Ame.
ricana, Estado de São Paulo. aos domingos e nos dias rerteoos civis e reIígíosos, devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal
forma que o repouso remunerado de
seus empregados, pelo menos de sete
semanas, coincida com o domingo.
Art. 2.° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prever, no citado estabelecimento, novos empregos para pessoal não especial.zado.
Art. 3." A empresa, ao nm de cada
período de dois (2) anos, a contar da
publicação deste decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
motivaram a presente
autcrrzação,
bem como o integral cumprimento da
legislação trabalhista. sob pena de
ser cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação deverá ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho que, após
a necessária inspeção, opinará quanto ao prosseguimento da autorização
e encaminhará o processo à decisão
do Ministro do Trabalho.
Art. 4." Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.0 da Independência e 87.° .da
República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto

DECRETO N. o 76.956
DEZEMBRo DE 1975

DE

30

DE

Concede à Compnahia -,Têxttl " Fer-:
reíra Guimarães; autorização para
funcionar -aos dOmingos e- nos dias
fer~ados civis e ,!eliytosos; nl? estebelecimento fabnl que, menczo"t!a".

O Prealdente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição. de acordo com o artigo 5.",
parágrafo único, da Lei n." 605. 'de
5 de janeiro de 1949, combinado com
o artigo 7.°, § 2." do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 27.043, c."e
12 de agosto de 1949,
DECRETA:

Art. 1." Fica autorizada a Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, com
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motivaram a presente autorização, bem
como o integral cumprimento da legislação trabalhista, sob pena de ser
cassada a autorização ora concedida.
Parágrafo único. Essa comprovação
deverá ser feita perante o Delegado
Regional do Trabalho que, apcs a necessária inspeção, opinará quanto ao
prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à decisão do
Ministro do Trabalho.
Ait. 4.° Este decreto entrara em
vigor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.0 . da Independência e 87.° da

sede na cidade do Rio de Janeiro, a
funcionar, em sua fábrica de tecidos
situada à Rua Coronel Benjamim Guimarães n.v 241, na Cidade de vau-oca,
no Estado do Rio de Janeiro, aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, devendo a requerente organizar escala de revezamento, de tal
forma que o repouso remunerado de
seus empregados, pelo menos de sete
em sete semanas, cotocioe com O domingo.
Art. 2.° A empresa em referência
obrigar-se-á a criar e prover, no citado estabelecimento, novos empregos
para pessoal não especializado.
Art. 3.° A empresa, ao fim de cada
período de dois anos, a contar da publicação deste decreto, deverá comprovar que persistem as razões que
DECRETO N9 76.957 -

República.
ERNESTO GEISEL

Arnaldo Prieto
DE

30

DE DEZEMBRO DE

1975

Abre ao Ministério da Açricuíiura, c crédito suplementar de Cr$ 73.800.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da República
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstítuíção
e da autorização contida no artigo 69 da Lei número 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA;

Art. 19 Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor do Departamento do Pessoa; o crédito suplementar no valor de Cr$ 73.800.000,00
(setenta e três mühôes e oitocentos mil cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária consignada ao subanexo 1300, a saber;
Cr$ 1,00
1300 -

MINIST];:RIO DA AGRICULTURA

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Cívíl
01 - Vencimentos e vantagens Píxas
"73.800.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 280ü, a saber:
1313 -

1313.U4070212.0lú -

Cr$ 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
280.2 - Recursos soto Bupervísâc da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Repú-

blica
1?rojeto -

2802.0S07C21B.l0G

3.1.1.1 - - Pessoal Civil
01 -

venctmentoa e Vantagens Fixas

.

73.800.000

792

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

P..et , 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975; 1540 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEI5!!:L

Mário H enrique Si1nons~n
Alysson Paulinelli
João Paulo dos Reis Çelloso

DECRETO N.o 76.958 -

DE

30

DE

DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a execução do Quinto
Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementação n» 15, sobre produtos da indústria ousmico-tarmaceesécc, concluído entre Brasil. Ar~
gentina e México, na ALALC.

o Presidente da República,
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961,
que criou a Associação Latino-Ameri-

cana de Livre Comércio, preve, no seu
artigo 16, a celebração de Ajustes de
Complementação por setores índustríaís, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15(1), 16(1), e 99(IV)
da Conferencia das Partes oontratan,
tos do Tratado;

Considerando que, de acordo com o
disposto nos artigos 4.°, 5.° e 18.° do
Ajuste de Complementação n,« 15 sobre produtos da Indústria QuimicoFarmaceutica, posto em vigor, no
Brasil, pelo Decreto n.v 68.603, de 10
de maio de 1971. os Governos da Argentina, do Brasil e do México poderão ampliar anualmente o programa
de liberação contido no Anexo I do
AJuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários do Brasil, da Argentina, e do México, com base nos dispositivos acima
citados, assinaram em Montevidéu, no
dia 5 de novembro de 1975, o Quinto
Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n.s 15 sobre produtos da
Indústria Quimico-Farmaceutica;
Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
trinta dias contados a partir da data

de sua assinatura, segundo dispõe o
seu artigo 3.°;
DECRETA:

Art. 1.0 A partir de 4 de dezembro
de 1975, a importação dos produtos
constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento
econômico relativo, Bolívia, Equador e
Paraguai, fica sujeita aos gravames estipulados no seu anexo único, obedecidas as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países-ruembras da. ALALC não mencionados neste artigo.
Art. 2.° O Ministério da Fazenda
tomará, através dos órgãos competentes, as providências necessárias ao
cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 3.° A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALALC, regulamentada pelo Decreto n.s 60.987, de 11 de
julho de 1967, acompanhará, através
da Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S. A., a execução do
Protocolo anexo, sugerindo as medidas
julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975;
154.° da Independencia e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira
Mário Henrique Simonsen

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
31-12-75.
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DECRETO N9 76.958 -

DE

30 DE

DEZEMBRO DE

1975

Altera o Decreto número 75.377, de 14 de fevereiro de 1975, que dispõe
sobre a tramntcrmaçãc de cargos em comissão e junções gratificadas em
funções integrantes da Categoria Direção Intermediária do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do QUadro permanente da Universisiâaãe Federal do Pará e dá cutras providências.

O Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19 da Lei número 6.006, de 19 de
dezembro de 1973, e o que consta. do Processo DASP número 8.961, de 1975,
DECRETA:

Art. 19 Fica alterado, na forma do Anexo I, o Decreto número 75.377,
de 14 de fevereiro de 1975, mediante a criação de três (3) funções de AS2istente, para composição ela Categoria Assistência Intermediária, códigoDAI-1l2, do Grupo-Direção e Assístêncía Intermediárias, co Quadro Pe'rmanente da Universidade Federal do Pará, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
Art. 29 A síntese das atrtbusções das funções de Assistente a que se
refere o artigo 19 e a constante do Anexo 11 deste Decreto.
Art. 39 Na aplicação deste Decreto deverão se robservaôas, no que
couber, as disposições do Decreto número 75.377, de 14 de fevereiro de
1975.
Art. 4Q AB despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Pará.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 30 de dezembro de 1975; 1549 da Irsdependência e 879 da
República.
ERNES'fO

GEISEL

Ney Braga
João Paulo dos Rei8 li'elloso
Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.
de 31-12-75 (Suplemento).

DECRETO N9 76.960 _.

DE 30 DE DEzEMBRO DE vSo75

Dispõe sobre a transformação de empregos de confiança, para a composzçao
das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo
Direção e Assessoramento superiores, da Tabela permanente da Superintenâõncia: do Desenocicimentc da Região Sul, e dá outras providêr'.(:ias

o Presidente da República,
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item TIl, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 79 da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro <:!e 1970, no ,ãrt'go 49 do Decreto-lei número 900, de 29 ae sct.embro de 1969, e o que consta <lo Processo DASP número 11.92:7, de 1975,
DECREtA:

Art. 19 Sâo transformados, na forma do Anexo I, em funções de con-fiança integrantes das Categorias Direção Superior, código LT-DAS-101, e
Assessoramento Superior, código LT-DAS-102, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores da Tabela Permanente da Superintendência do Desenvolvimento da Regíãc Sul f.SUDESUL), autarquia vinculada ao Ministério do Interior, os empregos de confiança constântes do mesmo Anexo.
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Art. 29 Os empregos de confiança relacionados no Anexo II ficam
suprimidos para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste
Decreto.
Art. 39 A síntese das atribuições dos Assessores é a descrita no Anexo
I-A deste Decreto.
Art. 49 O provimento da função de Superintendente é da competência
do Presidente da República e o das demais funções de confiança compreendidas no Anexo I compete ao supermtenoente da SUDESUL, na forma
prevista no art~go 49 do Decreto numero 75.656, de 24 de abril de 1975.
Art. 59 A SUDESUL deverá adotar providências no sentido de ser
adaptado o respectivo Regimento à "Situação Nova" constante do Anexo 1,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.
Art , 6Q A transformação de empregos de confiança de que trata este
Decreto somente se <efetivará com a, pubhceçâc dos acos de provimento mantido, até então, o preenchimento dos referidos empregos constante da "Sítuaçãc .êmterior", do Anexo I.
Art. 7Q As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da SUDESUL.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975; 1549

da Independência e 78Q da

Repúblíca .
ERNESTO GEISEL

JOão Paulo dos Reis t'czzosc
Maurício Rangel Reis

Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D. O.
de 31-12-75 (Suplemento).
DECRETO NQ 76.961 -

DE

30

DE DEZEMBRO DE

1975

Aprova as Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do
Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Arm-adas para o primeiro semestre de 1976 e dá outras providências

O Presidente da República.
usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI, da Constituição,
DECRETA:

Art. te Ficam aprovadas as anexas Tabelas de Etapas, dos complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacíonara das
Forças Armadas, organizadas de 'conformidade com o que preceitua o artigo 90 da Lei número 5.7fJ7, de 27 de junho de 1972 (Lei d enernuneraçãc
dos Militares).
Art.2Q Na execução das referidas Tabelas, obedecer-se-ao, na Marinha, no Exército, na Aeronáutica e no Estado-Maior das Forças Armadas,
as rnstrucoes ar rovadas pelo artigo 20 do Decreto numero 65.872, de 15
de dezembro de 1969
~
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor a partir de te de janeiro
de 1976, revogadas M drsposíçôes em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 1975; 154 0 da Independência e 87° da
República.
ERNESTO GEISEL

Antonio Jorge Corrêa.
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P R - ESTADO-f1I1IOR DAS fORÇAS ARMADAS
COMISS/íO DE ALWENT AçM DAS fORÇAS ARMADAS

TABELA DE. ETAPAS oes fORÇAS AR~1ADAS PARA CUSTEIO
DA RAÇJiO CDf'IUM PARA O 1 9 SEI·:éSTRE DE 1976

,

F I X A
QUANTI7AQUA~!TI-

R

REGIDES, Zor:AS

A

TIVD

DE TATIVO
SU8SIS~
DE
TENCIA RANCHO

REFDR- QUANTI (.0 DE TATIVO
RANCHO DE RANCHO MAJORADO

OU LOCALIDADES
(<l)

(b)

«n

(c)

s
01

REFORÇO DE

TIPO

RANCHO
MAJORA

TIPOS

11

TIPO

e

rr r

00 (e)

PARA O TERRITCiRIO DO

NI;\PIÍ

11

DISTRITO fEDERAL, GDIII".S
e TRIÂNGULO I"\INEIRO

12

AI"lFIZO,\lAS. ACRE, TERRITCiRIOS DE RONDONII\IRORAIf1A

,»1:

---9,09

3,03

4,55

6'B21~~

13,64

15,91

12,57

4,19

6,29

9,43 16,76

18,86

22,00

VIAGEr~

NAVIOS EM
NO ESTRANGEIRO
uuent t et ívc de Subs1"têrlcia
í

uuent tet ívc de Ranc hn
í

Reforço de
Re-torço de

Rancho
Rancho

PARA

OOLAR
- -nl
--

PAGA~:ENTD

US$ 2.04

US$ 0.66

Majorado .ou
USS 1. 02
flã}:;o;';'d~O"'::"':::::==::::=:=::"':""::::==-~-'"::"':::::"-j

Etapa de Rarlcho Tipo I
ou III

USS L 53
USS 2,72

·US$3.06
USS 3.57
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ATOS

~~~-

-~~---_._~

P R - ESTAOO-MAIOR DAS FORÇAS AR""ADAS

comssi'lo

AR~1AOAS

DE ALÍMENTAÇM DAS fORÇAS

Fl<J

1

TABELA DOS COMPLE MEt'nOS CA RAÇi'lo Cm1JM E De OUA~!T!TATIVO DAS
ÇOES OPERACIONAIS PARA D rv SEMESTRE DE 1975

~coMTL-~CJ

I

1

""-_._.- ..... _-

----

FO"~A
-ORG~. -_.,----------ç

Z A

Q C S

EXrRCITD
--_.
AERONÁUTICA -

1.2
r'lARINHi\

EXÍ:RCITO

- - ~ ~ --~---_._.-

- Aceoemíe ~lilitoc do'

_
-

Al::ulha~ Negras
Escola Prepara tória oe ceoetec
Academia da Fo CÇR Aerea
Cent r-o de Apli ceçôcs rátici;lS o Recornp l e t amen t o
Escola Pr-epar-a tóri" d, Codo t es "do ,,"

.- ..._.

Escola de
eecotc de
Centro de
Centro de
- rent rc do
Centro de
Escola de
Escola de
Escola de
Instituto

i

__. __ ..._-------

oe

Equipagens

._-~-----

form açêo do Oficiais do r~arinha üer-cent e
õcr-o ndracs Milrirlheiros
Ed\ICação F!sica do MarinhLl
Pecr ut as do corpo de Fuzileiros Navais
Inst ruçãD Almirante IIlanderlkolk
üper- ações co se ive o t,ções de rceenoo
Eduo élção Fídca
Lns t r-uçêo Especializada
~li:ltEl rial uâi cc
Mili tal' d' Enge nha r-Lc

2,21

--

í

--l-----

i\ERONIiUTICp.,

I

E S C DL A R

r'l 1 L 1 T A R E S

~\t\R.m)-li\ -- L l--~- ESc~l/l NavoC'o
- ccrea íc Naval
---

"'J

C911tro Tecnico Aeroespacial

--

1,85

-

centro de Inst ruç50 e Aces tr-emerrto Aêr-o-Nevej
Centro de In~t ruçêc Almirante Marques d, Leêo
Centro de Lns t nlção do Corpo de Fuzileiros "lavais
Escola de Guer CR Nave I
ês co Ie de Artí fices
Es co Le de Espe ci<:llização para nr ícte s
Curso de Aperf aãçoerre nt o para Oficiais
Es co Le de Apcr- rcãçoementc de Oficiais
Es co l a de Co,"~'nicaçõas
Escola de Sare enco s dilS rlr",as
Es co Le dc Equi teçâo
E5cola de i\rti Iner-Lo de Costa e f\rlti<:6reil
r s core de Ca,naodo e Estado-r'küor do xér-c to
Cent:co de Este: do de Pessoal

1.3

r1i\RIr!HA

í

EX!ôRCITO

ê

í

Escola de Ohc ois Especialistas e do Infarlt"d" de Guardas
escala de esce ci"listils de Aer-onáut t ce
Es co Lc de COOla odo e ret errc-nuicr dR Aer-cnáut ca
f:5001a de Aper-f[üçca~anto de Oficiais de Aer cnáut i ce
Cur50 de Forr~1l ção d, Pâ I c t.o s do !3ol':lbardeio que funciona
na 1~/5~ G Av· (Somentn para ajunos j
í

í

I

ACROé"DTIC'i

I

Curso de Form,l ção de Pilotos de Caç", qoe runcrcoe co 1 9/49
G Av (Sor.l~nte para e Iuncs 1
f.scola 5uperio c de Guerra

E rt °F,oi;'l

,

1,68

MAPI~·il-l~r,-----=-E~colade f orrnaçfo" de Oficiois do Re~()rva do i'Lariroha
- f.~cola de .For-rreçeo de Reservista5 "lavais

EXt:R~-I-~-~-l

- rorég ícs r'li~it aras
Centros e Nucl
de Pr-eper-eçêc de Oficiais do Reserva

'"

AERONÁUTI~ __-

Centro de Pr-cc aroçêo d, Ofici"ü de Reser-va de Aeronáutica

1,48
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lVALORCr

MILITÁRES

CONTINUAÇÃO Fls 2

I

2 - H O 5 P I T A _L_A_R_._ _- , - _ ,_ _.,

NARINHA

ExE'Rcno

AERONÁUTICA 2.1

1.63

DOENTES SOB REGIME HOSPITALAR

EM F A

r---------;I----------~.~,~- -OE<S'"P<E~C-,"'A'L--------T"...L--.,.,

Lan~h8

MARINHA E
3.1 dõ !:lO-roo em aeronave (mei" de 5 horas)
~~NÁ~~ 3.2 - Lanche de bor-do em ecr-onava (de 3 a 6 horas)
L-",,.,j'NHA
~Po5to~g·;âficO da Ilha da Trindllde
.4 - Navios Rebocadores de alto mar e Corvata (quando em vãegem
" especÍfic<l de socorro ou em estado de Pronto)
- Tanques. Patrulhas e Varredores (em viagem)
Submarino (em ví agemj
E
3.5 = Unidades denominadas de Fronteiras. postos de Fronteir<ls.
!EXI:RCITO
GUClrniçÕes de Per-nendo de No ronhe !< Abrolhos
•

~NHA

~~~~a~~od~; ~~~~g~~r~~r~~. c~g~~~~f~o o ~~~~~~~~o~;~e er-ees

EXI'óRCITO-

-

MARU:HA

- Neví on hidrográficos o rercraí.rcc (em viagem, quendc em efetivo ser-vj.ço da esoec íe i íoeoaj
- Pessoal emae rceoo , quando em vfeg om prontidão ou repar-e fora de sede
- Pessoal envolvido diretamente em operações aéreas em navios
aeródromos (nos dia::. em que houver operaçõas)

16.20
7.57
6.43

2.89

dos

1.93

3,S - Pe""oal de quarto ~ noite em ví.egcm
- Tr-fpul eçâo das embarcações de desembarqu6 de viaturas de
pe ssoe (quando em missões de tr.-.nsporte ou de inspeção a
portos r-ío s í.r-í nhos l
í

fiARINHA

------

- r r-fpu f eçjic de Lanchas dos navios hidro~ráficos (quando em
fainas de jeventemcnto, afastados dos navios sem possibilioeoe de utiliz<,çáo das refeições principais)
- Escaf.-.ndristi;ls e borncna-r-ês
- pára-quedistas
- Polícia da Ner-fnhe
- O,ganizaçóes com encargos de Unidade Escola
- Po Hc te do Exército
- 1~ 8atalhóo de Guardas
- 2 9 Bati:llhão de Guardas
- }9 Regimento de Cavalaria de uuerdas
- 3~ Reg Iment o de Cavalaria de Guardas
- Batalhão de Guarda Pr-as.í dencfe I
- Companhia Especi"l de Transporte (CETl
~
rgenã zeçêes Componentes de Brigada Aer-ot.er-r-es tt-e
- la. Companhia Especial de Transporte
- Po Hcãe dOI Aeronáutica (Subunidade)
- Equipe do pãn,,-quedista do Serviço de Busca e Salvamento
(PARASAR)
ü

AERDNfiunCA

4-REGIONAL
Depósito de Subsistência supr-Idor-se
Diretoria de Intendência da ~larinha
Organizações 111 li teres
EstabelecimElntos de SubsistênciCl
Diretoria de Subsistência

r--:---~ 4.1.1
MARINHA
.1 4 . 1. 2
EXfRCIro

_
4.2.1 4.2.2 .,4.2.3 -

__

f-_~

AERON!\UTICA

4 ,.3,',2' __ Organizações Militares (F. nenut , Rancho)
Subdiretoria de SubsistÊincia
B - QUANTITATIVO OAS RA OES OPERACIONAIS
o

MARINHA,

exãecrro

E

AERON!\UTICA

0.35
1.14

õ':""'ie
0.36

0,88

1.49
1.49

Q.&§.
0.60
0.89

1.49

0.19
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DECRETO N,9 76.962 - DE 31 Df;
DEZEMBRO DE 1975
Extingue a Superintendência do Vale
do São Francisco (SUVALE), e dá

outras providências.
O presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da constatuição, e tendo em vista o artigo 15.
da Lei n,c 6.088, de 16 de julho de

1974,

DECRETA:
Art. 1.9 Fica extinta, a partir de 2
de janeiro de 1976, a Buperintendêncía do Vale do São Francisco .....•
(SUVALE), autarquia criada pelo Decreto-Ieí n.c 292, de 28 de fevereiro de
1967.
§ to Os bens patrimoniais da ....
SUVALE, eventualmente não transreridos à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco ....
(CODEVASF), na forma do artigo 16.
da Lei n.c 6.088, de 16 de julho de
1974, até 1.9 de janeiro de 1976, pederão ser incorporados, por esta, posteriormente, ficando, sob sua admlnlstração. até que ocorra a incorporação
ou tenha outra destinação legalmente
perm'tdda ,
§ 2.9 Os contratos, acordos e convênios, referentes a obras ou serviços
transferidos da SUVALE, poderão ser
reexamtnados ou rescindidos, pela ..
CODEVASF, para fins de cancelamenta ou sub-rogação mediante novo
ajuste, assumindo esta empresa os direitos e obrigações decorrentes.
Art. 2.0 Os saldos de balanço da .,
SUVALE em 1.9 de janeiro de 1976,

EXECUTIVO

incluindo as obrigações e créditos de
qualquer origem e natureza,
seu

em

poder ou de terceiros, reverterão automaticamente à CODEVASF, com a

extinção da SUVALE.

Art. 3.9 Os funcionários do Quadro
em extinção da antiga comtseão do
Vale do São Francisco. a serviço da
SUVALE, e não aproveitados pela .,
CODEVASF, na forma da Lei número
6.088, de 16 de julho de 1974 e do seu

Regulamento. serão red'stríbuídos a
outros órgãos centralizados ou descentralizados da Administração Federal, na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único. As despesas com
o pagamento dos vencimentos e vantagens dos funcionários, de que trata
este artigo, serão atendidas com recursos financeiros transferidos pelo
Ministério do Interlor ao órgão onde
o servidor passar a ter exercício, à
conta de dotação especifica, constante
do Orçamento da União.
Art. 4.9 O Presidente da
.
CODEVASF integrará o Conselho DeIlberatívo da
Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
.
(SUDENE), na qualidade de membro
nato, em substituição ao Buperíntendente da SUVALE.
Art. 5.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1975;
154.9 da Independência e 87.9 da
República.
.
ERNESTO GEISEL
João Paulo dos Reis VeUoso
Mauricio Rangel Reis

--DECRETO N° 76.963 - DE 31 DE DEZEMBRO DE 1975

DiSpÕt3 sobre a transposição e transformação de cargos para Categorias Funcionais dos Grupos Artesanato, Serviços Auxiliares, Outras Atividades de Nivel
Superior, Outras Ativid.ades de Nivel Médio e Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, àoQuadro Permanente da Famtldade de Ciências Agrárias do
Pará, e dá outras providências.
'

O Presidente da República,
usando da atrfbtuçâo que lhe confere o artIgo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos 80 e 90 da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo número DASP 12.041, de 1975,
DECRETA:
A1't. 10 São transpostos e transformados, na forma do Anexo I, para as Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, Artifice de Mecânica, Artífice de Eletricidade e Comunicações e Artifice de Carpintaria e Marcenaria, do Grupo Artesanato, código: ART-700; Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares, código: SA-800; Odcntôlogo, Engenheiro
Agrônomo e Engenheiro, "do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, código:
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NS-900; Técnico de Laboratório, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos,
Agente de Atividades Agropecuárias, Agente de Serviços de Engenharia e Agente
de Cinefotografia e Microfilmagem, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio,
código NM-IOOD e Motorista Oficial e Agente de Portaria, do Grupo Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, código: TP-1200, do Quadro Permanente da
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, os cargos cujos ocupantes se habíhtaram no processo seletivo de que tratam os Decretos de estruturação dos referidos
Grupos, com as alterações posteriores, conforme relação nominal constante do
Anexo II deste Decreto.
Art. 2" Os cargos rêlacíonados no Anexo lU deste Decreto ficam incluidos
no Quauro Suplementar da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, na forma.
do disposto no parágrafo único do artigo 14 da Lei número 5.645, de 10 de
dezembro de 1970.
Art. 3°
O órgão de pessoal aposttlarâ (JS titulos dos servidores abrangidos
por este Decreto, ou os expedirá para os que não os possuírem.
Art. 4° Os efeitos financeiros deste Decreto, com base nas faixas graduais
.
de vencimento indicadas nas relações nominais constantes do Anexo lI, vigorarão
a partir de 1° de novembro de 1974, correndo a despesa respectiva- à conta dos
recursos orçamentários próprios da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará.
Art. 5° A partir da data da publicação deste Decreto cessará, automaticamente, o pagamento MS funcionários Incluídos no novo Plano de Classifícação
de Cargos, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, de quaisquer retribuições
que, porventura, venham percebendo a qualquer título e sob qualquer forma, ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
§ 1" Da importância relativa ao pagamento das. diferenças de vencimento
devidas a partir de 1" de novembro de 1974, por força da implantação do Plano de
Classificação de Cargos, serão deduzidas as parcelas relativas às gratificações,
vantagens e outras retribuições de que trata este artigo, porventura percebidas
pelo funcionário desde aquela data até a da publicação deste Decreto.
'§ 2° A partir da data da publicação deste Decreto, os ocupantes dos cargos
atlngídos pela transposíçâc ou transformação só poderão perceber as gratificações e indenizações especificadas no Anexo II do Decreto-lei número 1.341, de
22 de agosto de 1974, observadas as definições, bases de concessão e regulamentação pertinentes.
.
Art. 6° Os funcíonaríos optantes por Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam orígtnartamente concorrer são mantidos no Quadro de Pessoal
da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, na forma do Anexo IV deste Decreto.
Art. 7" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1975; 154° da Independência e 87° da República.
ERNESTO GEISEL
Ney Braga
Jotio Paulo MS Reis Velloso

-=-Os anexos mencionados no presente decreto foram' publicados no D. O.
de 31-12-75 (Suplemento).
DECRETO N.9 76.964 - DE 31
DEZEMBRO DE 1975

DE

Cria o 34.9 Batalhão de Infantaria de
Selva e dá outras providências.

O Presidente da República,
usando das atributçôes que lhe confere o Art. 81. item IH, da constltuição e "de conformidade com o disposto no Art. 46 do Decreto-lei n.c 200,
de 25 de fevereiro de 1967,
DECRETA:

Art. 1.0 Fica criado o 34.9 Batalhão
de Infantaria de Selva, com sede em

Macapá - AP, por transformação da.
1.°/34.9 Batalhão de Infantaria.
Art. 2.9 O Mín'stro do :!:xército
baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 3.9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de dezembro de 19"15;
154.9 da Independência e B7,? da
República.
ERNESTO GEISEL

Sylvio Frota

soo
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Decreto n? 76.695 ainda não foi
no Diário Oficial.

lPu~blicado

N.~ 76.966 DE
DEZEMBRO DE 1975

DECRETO

31

DE

Cria a Embaixada do Bras2l na República Democrática de São Tomé
e Príncipe.

O Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III e XX. da
Constituição, e nos termos do parágrafo 1.9 do artigo 28 do Decreto n.c
71.534, de 12 de dezembro de 1972,
DECRETA:

Art. 1.9 Fica criada a Embaixada
do Brasil na República Democrática
de São Tomé e Príncipe.
Art. 25' A Missão diplomática. de
que trata o artigo anterior terá sede
na República da Nigéria.

Art. 3.9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1975;
154.9

da

Independência

e

87.9 da

DECRETO N.9 76.968 - DE 31
DEZEMBRO DE 1975

I'.i<:

Cria a Embaixada do Brasil no Reino
do Lesoto.

o

Presidente da República,

no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e IX, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.9 Fica criada a Embaixada do
Brasil no Reino do Lesoto.
Art. 2.9 A Missão diplomática de
que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil na
República Popular de Moçambíque.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 31 de dezembro de 1975;
1545' da Independência e 87.:;J da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Franczsco Azeredo da
Silveira

República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira

DECRETO

N9 76.969
DEZEMBRO DE

-- DE 31 n
1975

Cria a Embaixada do Brasil va ReDECRETO N.o 76.967 - DE 31
DEZEMBRO DE 1975

DE

Cria a Embaixada do Bmsü na República popular de Moçambique.

O Presidente da República,
no uso dasvatríbuíções que lhe confere o artigo 81, itens lI! e IX, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 1.i? Fica criada a Embaixada
do Brasil na República Popular de
Mcçambíque, com sede em Lourenço
Marques.
Art. 2.9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1975;
154.9 da Independência e 27.9 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio Francisco Azeredo da
Silveira

pública da Guine Equatorial.

O Presidente da República
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens. UI e IX, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica criada a Embaixada do
Brasil na República da Guine Equatorial.
Art. 29 A Missão diplomática de
que trata o artigo anterior será
cumulativa com a Embaixada do Brasil na República de Gana.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 1975;
1549 da Independência e 879 da
República.
ERNESTO GEISEL

Antônio
Silveira

Francisco

Azeredo

da
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DECRETO N9 76.970

- - DE
DEZEMBRO DE 1975

Cria a Embaixada do Brasil
blica Popular de Angola.

31

nól

DE

Repú-

no uso das atribuições que lhe eonfere O artigo 81, itens IH e IX da
Ccnstdtuíção,
DECRETA:

Art. 19 Fioa criada a Embaixada do
Brasil na República Popular de Angola, com sede em Luanda.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de- 19'15;
1549 da
Independência e 87() da
República.
ERNESTO GEISEL

Francisco

DECRETO N9 76.971
DEZEMBRO

O Presidente da República,

Antônio
Silveira

801
-

n» 31

DE

DE 1975

Cria. a Embaixada do Brasil na República do Alto Volta.

o Presidente da República,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens IH e IX, da
Constituição,
DECRETA:

Art. 19 Fica cr-iada a Embaixada
do Brasil na República do Alto Volta.

Art. 29 A Missão diplomática de
que trata o artigo anterior será cumulativa com a Embaixada do Brasil na
República da costa do Marfim.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de dezembro de 197f:l;
1549
da Independência 01:: 079 da
República.
ERNESTO GEISEL

.4zerecto

da

Antônio
silveira

Francisco

.4.zeredo

rIa

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no «Diário Oficial» até o ültímo dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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DECRETO N' 76.219 SETEMBRO

DE

9

DE

DE 1975

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de ter:ra. destinada à passagem de ltnha de
de transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz, no Estado de

São Paulo.
(Publicado no Diário Oticial de
10 de setembro de 1975)

Retificação

Na pãglna '11.825, 2" coluna, no artigo 3 9 , onde se lê :
. .. em favor da, Companhia Paulista
de Força e Luiz ...
Leia-se: ... em favor da Companhia Paulista de Força e Luz ...

_.-

DECRETO N' 76.272 -

DE

15

DE

SETEMBRO DE 1975

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão da Companhia Paulista de Força e Luz, no Estado de
São Paulo.

(Publicado no Diário Oficial de 16
de setembro de 1975)
Retificação

Na página 12.163, 21). coluna.
Onde se lê:
·Art. 2Ç> Rica autorizada a CcmpanhiaPaulista de Força e Luz ...
Leia-se:
Art. 2 9 Fica autorizada a õompanhia Paulista de Força e Luz '"

DECRETO N' 76.325 - DE 23 .00
SETEMBRO ·DE 19"15
Determina a observltncia das Normas
e Recomendações da sétima ediçáo
do Anexo 9 à convenção de AViação
Civil Internacional, relativas à tacilitação do transporte aéreo ~

(Publicado no Diário OjlclaZ de 25
de setembro de 19"15).
Retificação

Na página 12.770, 11) e 2~ 'colunas,
Onde se lê:
. .. firmada em chígago .em 1944, ..•
Leia-se: .
... firmada em Chicago em 1'944, .. ,.
DECRETO N' 76.331 - DE 24
SETEMBRO DE 1975

DE

Retifica a concessão de lavra lfUtorgada à Indústria e comércio de
Mármores Brasileiros ' - M-ARBRAS
Ltda. ,pelo Decreto n!' 72.679, de 22
'
de agosto de 1973.

(Publicado no Diário Oficial de 25
de setembro de 1975).
Retificação

No artigo 1'?,
Onde se lê:

;'A·rt. 19 ••• duzentos e trinta metros (30 m) , leste (E); ...
: :: duzentos e stntà metros
m) , oeste (W); ...

(270
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Leia-se:

"Art. 19 '"

duzentos e trinta me-

tros (230 m) , leste (E); ...

. .. duzentos e setenta metros (270

m) , oeste (W); ...

Art. 6.° Este Decreto entrar-a «m
vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contràrío.
Brasília, 29 de setembro de HI·75;
154.° da Independência e 87.... da
República.
ERNESTO GEISEL

DECRETO· N.o 76.343 -

DE

29

DE

SETEMBRO DE 1975

Dispõe sobre a criação de junções
integrantes das Categorias Direçã-o

Intermediária e Assistência Intermediária do Grupo -

Severo Fagundes Gomes
João Paulo dos Reis Velloso.

Os anexos mencionados neste- deereto foram publicados no D. O. de
2-10-75 (Suplemento).

Direção e

Assistência tntermeãtsmae, da rabela Permanente da Superintendência de Seguros Privados
SU8.EP, e dá outras nroouiêncios,

O Presidente da República,

usando ua atrtbuíçâc que lhe confere _o artigo 81, item f lI, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 7.° da Lei n.s 5.645, de

10 de dezembro de 1970, no artigo 1.0
da Lei n,s 6.006, de 19 de dezembro
de 1973, e o que consta do Processo
n,« DASP 6.605, de 1975,
DECRETA:

Art. 1.0 São criadas, na forma do
Anexo. I, as funções integrantes das
Categorias Direção tntermedtãrte,
Código DAI-lll, e Assistência Intermediária, Código DAI-112, do Grupo
Direção e Assistência Intermediárias,
da Tabela Permanente da Supermtendência
de
Seguros
Privados
(SUSEP).
Art. 2.° Ficam extdntos e suprimidos os cargos e funções constantes
do Anexo lU deste Decreto.
Art. 3.° A supressão prevista no
ártfgo deste Decreto semente se efetivará com a publicação dos atos de
provimento das funções constantea
da "Situação Nova" do Anexo 1.

Art. 4.° As atribuições das funções
de Assistente, relacionadas no Anexo
l, são as constantes do Anexo II deste Dooreto.
Art. 5.° As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentárros
próprios da Superíntendêncta (te Seguros Privados - SUSEP.

DECRETO N." 76.344 SETEMBRO

DE

DE

29

DE

1975

Dispõe sobre a transposição e trameformação de empregos permanentes e cargos etettoos pora Categorias Funezonats dos Grupos Serviços Auxilz.ares, Outras Acividades
de Nive~ Superior, Ontrxs Atividades de Nível Médio, Serviços Jurídicos e Serviços
fIe
Transporte
ancuú e Portaria, da Tabela Permanente e do Quadro Permanente
da
superintendéncia fie Seguros
Privados - SUSEP, e dá outras

prcuuiénctas,
O presidente da República,

usando aa atribuição que lhe confere o artigo 81, Item 111, da Constituição e tendo em vista o dIS1X>Sto
nos artigos 8.° t: .9.° :la Lei numero
5.645, de 10 de' dezembro de 1970,
e o que consta do Processo número
DASP 6.223, de 197:>,
DECRETA:

Art. 1.0 São transpostos e transformados, na forma dos Anexos l e
I-A, para as Categorias Funcionais
de Agente Administrativo e Datilógrafo, do Grupo Serviços Auxiliares,
códigos LT-SA-800 e SA·800; Médbo,
Economista, Contador, Estatístaco,
TéCnICO em Comunicação Sociai e
'I'ecmco de Seguros, do Grupo Outras Atividades de Nível Buperíor,
códigos LT-NS-900 e NS ·900· Auxiliar de Enfermagem e Técnico de
Contabilidade, do Grupo Outras Atividades de Nível Médio, código L'l'NM-lOOO; Procurador Autárquico, ao

Grupo Serviços Jurídicos, códigos LT-

SJ-ilOO e SJ-UOO; Motorista OfIcral

e Agente de Portaria, do Grupo Serviços de Transporte Onclal e Portaria, códígos LT-TP-1200 e 'rP-1200,

807
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da Tabela Permanente e do QuadrO
Permanente da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP. os empregos permanentes e cargos, cujos
ocupantes se habilitaram no processo
seletivo de que tratam os decretos de
estruturação dos referidos Grupos,
com as alterações posteriores, conforme relações nominais constantes dos
Anexos 11 e lI-A deste Decreto.
Art. 2.° Ficam extintos e suprimidos do Quadro de Pessoal regdo pela legislação Trabalhista da Buperíntendência de Seguros Privados,
os empregos relacionados no Anexo
IV deste Decreto.
Art. 3" O Orgão de Pessoal da Superintendência de Seguros Prtvados
lavrará na Carteira de Trabalho e
na Ficha-Registro do Empregado, dos
servidores relacionados no Anexo lI,
as anotações que se fizerem neeessarias em decorrência da aplicação deste Decreto e apoatílarà os títulos dos
funcionários relaclonanos no Anexo
II-A, ou os expedirá para os que não
os possuírem.
Art. 4." A partir da data da pubücação deste Decreto, cessará, automaticamente, o pagamento aos ser..
vídores Incluídos no novo Plano de
Classificação de Cargos, na forma
dos Anexos I e I-A e TI e lI-A deste Decreto, das gratíftcaçàes de representaçãc e de quntsquer outras
retribuições que, porventura, venham
sendo percebidas pelos teferídos servidores a qualquer titulo e 50b qualquer forma, ressalvados, apenas, o salário-fam1lia e. em relação aos Iunctonártos, a gratificação adicional por
tempo de serviço.
§ 1.0 Da tmportâncta relativa eo
pagamento das diferenças de venci..
mento e salário devidas a partir oe
1." de novembro de J974, por força
da implantação no Plano de Classtficação de Cargos, serão deduaídaa
DECRETO
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as parcelas relativas às gratíftcações
e vantagens porventura percebidas
pele servidor, desde aquela data atê
a da punücação deste Decreto.
§ 2." A partir da data da publdcação deste Decreto, os ocupantes
dos cargos atingidos pela rranspostcão ou transformação só poderão perceber as gratificações e Indemzaçôes
especificadas no Anexo rr elo Decreto-lei n.O 1.341, de 22 de agosto
de 1974.

Art. 5.° Os efeitos Iínancelros "deste Decreto, com base nas faixas graduais de vencimento P. salário indicadas nas relações nominais constantes dos Anexos 11 e lI-A, vigorarão .e partir de 1.0 de novembro de
1974, correndo a despesa respectiva
à conta dos recursos orçamentários
próprios da Superintendência de Seguros Privados.
Art. 6." Os empregados permanentes e os funcionários, optantes por
Categoria Funcional diversa daquela
a que poderiam, originariamente,
concorrer, são mantidos, respectivamente, no Quadro de Pessoal regido
pela Legislação 'I'rabalhísta e no
Quadro de Pessoal estatutário, na
forma dos Anexos 111 e IH-A, deste
Decreto.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n.s 70.429, de 17
de abril de 1972, e demais dispostçêes
em contrário.
Brasilia, 29 de setembro de 1975;
154." da Independência e 87.° da
República.
ERNESTO GEISEL

Severo Fagundes Gomes
João PaUlo dos Reis veuoeo

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no n. O.
de 2-10-75 (Suplemento).
DE 30 DE SETEMBRO DE

1975

Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados

O Presidente da Repúbítca.
usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4Q do Decreto-lei nc 1.199,
de 27 de dezembro de 1971,
DECRETA·

Art. 1'>" Ficam reduzidas aos percentuais abaixo as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industriahzados relativas às seguintes mercadorias,
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com classificação específica na Tabela anexa ao Decreto nc 73.340, de 19
de dezembro de 1973, ou desdouradas dos respectivos códigos sob a forma
de destaques (vex"}:
CóDIGO

I
Subposição

Posição
e item
22.05

01.00
99
02.00
99
03.00
02
04.00

22.06

01.00
02.00
99.00

22.09

99.00

Alfquota

Mercadoria.
%

I
I
de mesa
I Vinhos
Qualquer outro .......
de sobremesa ou
I Vinhos
licorosos

I
I
I

Qualquer outro
Vinhos espumantes e
espumosos ou gasetücados
Frisante ..............
Mosto de uvas frescas

10

10

com a fermentação
abafada com álcool ..

10

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

20
20
20

"ex" - Destilado alco611co simples de vinho

25

Vermutes

I Qulnados

II Outros
Outros

I,

10

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

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em ccntrárlo.
Brasília, 30 de setembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da
Repúblíoa.
ERNESTO

GEISEL

Mário ttenruiue Simonsen
João Paulo' dos Rei/! vezzcec
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vm

VOLUME

A

-

AGUA - Fluoretação (Decreto número 76.872, de 22 de dezembro

-

de 1975).
ALCOOL - Programa Nacional (Decreto ns 76.593, de 14 de novembro de 1975).

1975) .

-

BANCO DE CRllDITO COOPERAl'IVO '- Regime de Previdência Social (Decreto ns 76.427. de 13 de

-

BORRACHA -

Programa de Incen-

tivo - Prazo (Decreto n'? 76.573,
de 7 de novembro de 1975).

Rádio Cultura -

Cuiabá (Decre-

to cns 76.359, de 2 de outubro .le
1975) .

B

outubro de 1975).

Rádio Brasil Novo - s. José do
Rio Preto (Decreto n 9 76.869, de
19 de dezembro de 1975).
Rádio Carajá - Anápolis (Decreto
n 9 76.538, de 4 de novembro de

Rádio Cultura - Cuiabá (Decreto
n'i' 76.393, de 7 de outubro de 1975J.
Rádio Cultura - Gravataí (Decreto ns 76.520, de 29 de outubro da
1975) •

-

Rádio Clube - Sorocaba (Decret,O
nv -75.358, de 2 de outubro de 1975).
- Rádio Difusora - Cariacica (Decreto n- 76.504. de 23 de outubro
1975) .

C
CABOTAGEM - Navios estrangeiros
(Decreto n'? 76.576, de 10 de novembro de 1975).
COMUNICAÇõES - Empresa Paulista de Televisão Campinas (Decreto n'? 76.777. de 11 de dezembro de 1975).

- Morro do Surnaré (Decreto número 76.434, de 13 de outubro de
-

1975).
Rádio Anhangüera
Goiânia
(Decreto nc 76.585, de 10 de novembro de 1975).
Rádio Anhangüera
Goiânia
(Decreto nv 76.705, de 2 de dezembro de 1975).
Rádio Brasil - Campinas (Decreto nv 76.870, de 19 de dezembro
de 1975>.

-

Rádio Difusora - Goíânía (Decreto nc 76.400, de 7 de outubro -íe
1975) •

-

Rádio Difusora - Presidente Prudente (Decreto n 9 76.539, de 4 de
novembro de 1975).
- Rádio Difusora Carioca - Rio de
Janeiro (Decreto n 9 76.522, de 3
de novembro de 1975).
- Rádio Dlfusora Mearim - Caxias
(Decreto n9 76.631, de 19 de novembro de 1975).
- Rádio Educação Rural Coad
(Decreto ns 76.473, de 20 de outubro de 1975).

-

Rádio Educação Rural Tefé
(Decreto nv 76.362, de 2 de outubro de 1975).

-

Rãdio Educadora Retificação
Giandira (Decreto ns 76.428, de
13 de outubro de 1975).
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Rádio Hertz - Franca (Decreto
n° 76.503, de 23 de outubro de
1975) .
Rádio Juazeiro da Bahia --'- Juazeiro (Decreto nv 76.360, de 2 de
outubro de 1975).
Rádio Princesa do Oeste - Xanxerê (Decreto nÇl 76.586, de 10 de
novembro de 1975);
Rádio Sociedade -

Muríaé (De-

creto no 76.502, de 23 de outubro
de 1975).
- Telebrãs Regulamentação do
Decreto-lei ns 1.425, de 1975 (Decreto ns 76.532, de 3 de novembro
de 1976).
- Telesp - Aguí (Decreto nv 76.776,

-

de 11 de dezembro de 1975).
'I'elesp - Jundiaí (Decreto número 76.474, de 20 de outubro de

1975) .
- TV Imperador - Franca (Decreto ns 76.584, de 10 de novembro
de 1975).
'- TV Studios Sylvio Santos - RIo
de Janeiro (Decreto n 9 76.488, de
22 de outubro de 1975).

cIU':DIT0 ESPECIAL - MT - Secretaria Geral (Decreto n'? 76.920,
de 26 de dezembro de 1975).
CR:E."DITO SUPLEMENTAR - Câmara dos Deputados (Decreto número 76.917, de 26 de dezembro de
1975) .
- Diversos - Reforço de, dotações
(Decreto ns 76.479, de 16 de outubro de 1975).
- Diversos - Reforço de dotações
(Decreto nv 76.735, de 4 de dezembro de 1975).
- Diversos - Reforço de dotações
(Decreto nv 76.738, de 4 de dezembro de 1975).
- Distrito Federal (Decreto número
76.740, de 4 de dezembro de 1975).
- Distrito Federal - Reforço de dotação (Decreto nc 76.927, de 29 de
dezembro de 1975).
- Encargos Gerais da União -- Reforço de dotações (Decreto número 76.458, de 16 de outubro de
1975) .
- Encargos Gerais da União - Reforço de dotação (Decreto número 76.565, de 6 de novembro de
1975) .

-

Encargos Gerais da União (Decreto n'? 76.733, de 4 de dezembro
de 1975).
- Encargos Gerais da União (Decreto nv 76.886, de 22 de dezembro
de 1975).
- MA - Reforço de dotações (Decreto nv 76.606, de 17 de novembro de 1975).
- MA - Reforço de dotações (Decreto ns 76.748, de 4 de dezembro
de 1975l.
-

MA - Reforço de dotações (Decreto nv 76.957, de 30 de dezembro de 1975).

-

MA - Retificação (Decreto número 76.887, de 22 de dezembro de
1975) .

-:..... MAer - Reforço de dotações (Decreto ns 76.563, de 6 de novembro
de 1976).
-

MC - Reforço de dotação (Decreto nv 76.353, de 2 de outubro
de 1975).

-

MC - Reforço de dotações (Decreto ns 76.579, de 10 de novembro de 1975).

-

Me - Reforço de dotações (Decreto ns 76.739, de 4 de dezembro
de 1975).

MC :- Reforço de dotações (Decreto nv 76.889, de 22 de dezembro
de 1975).
-:ME - Reforço de dotação (Decreto nv 7$ .350, de 2 de outubro
de 1975).
- ME - Reforço de dotação (Decreto nc 7604.92, de 22 de outubro
de 1975).
-

-- ME - Reforço
ereto h'? 76.510,
de 1975).
- ME - Reforço
. ereto n'?76.564,
bro de 1975).

de dotação (Dede 24 de outubro
de dotação (De'de 6 de novem-

-

ME -. Reforço de dotações (Decreto nv 76.582, de la de novembro de 1975).

-

ME - -Reforçn de dotações (Decreto nv 76.677, de 26 de novembro de 1975).

-

MEC
Escola Federal de Engenharia de Itajubá (Decreto núme-r-.
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ro 76.930, de 29 de dezembro de
1975) .

-

MEC - Reforço de dotações (Decreto nc 76.349, de 2 de outubro

de 1975).
MEC - Reforço
creto nv 76.461,
de 1975J.
MEC - Reforço
creto ne 76.467,
de 1975).

de dotações (Dede 16 de outubro
de dotações (Dede 16 de outubro

Reforço de dotação (Decreto n'? 76.511, de 24 de outubro

.-;- MEC -

de 1975).

Reforço de dotação (Decreto ns 75.578, de 10 de novembro de 1975).
--,. MEC .,......,. Reforço de dotações (Decreto nc 76.727, de 4 de dezembro

....,. MEC -

-

-

de 1975).
MEC - Reforço de dotações (Decreto nv 76.728, de 4 de dezembro
de 1975).

Reforço de dotações (Decreto ns 76.729, de 4 de dezembro
de 1975).
MEC - Reforço de dotações (Decreto nv 76.730, de 4 de dezembro

MEC -

de 1975).
-

-

-

-

-

-

MEC - Reforço de dotações (Decreto ns 76.731, de 4 de dezembro

de 1975).
MEC - Reforço de dotações (Decreto nc 76.732, de 4 de dezembro
de 1975).
MEC - Reforço de dotações (Decreto nv 76.926, de 29 de dezembro
de 1975).

Encargos Gerais da União
(Decreto ns 76.495, de 22 de outubro de 1975).
MF - Encargos Gerais da União
(Decreto ns 76.681, de 26 de novembro de 1975).
MF - Encargos Gerais da União
(Decreto nv 76.733, de 4 de dezembro de 1975).
MF - Encargos Gerais da União
(Decreto nv 76.883, de 22 de dezembro de 1975).
MF - Encargos Gerais da União
(Decreto nv 76.884, de 22 de de-o
zembro de 1975).
MF - Encargos Gerais da União
(Decreto nv 76.885, de 22 de dezembro de 1975).
MF -

Encargos Gerais da União
(Decreto nv 76.914, de 26 de dezembro de 197·5).
_ MF - Encargos Gerais da União
(Decreto nc 76.921, de 26 de dezembro de 1975).
- MF - Encargos Gerais da União
- Areas Estratégicas (Decreto número 76.932, de 30 de dezembro de
-,... MF -

1975) .
MF -

Orçamento da União (Decreto nv 76.66'3, de 24 de novembro de 1975).
- MF - 'orçamento da União (Decreto ns 76.680, de 26 de novembro de 1975).
_ MF - Orçamento da União (Decreto nv 76.738, de 4 de dezembro
-

_

de 1975).
MF - Reforço de dotações (Decreto ne 76.453, de 16 de outubro
de 1975).

Reforço
creto no 76.654,
bro de 1975).
_ MF - Reforço
creto nv 76.666,
-

-

MF -

de dotações (Dede 24 de novemde dotações (Dede 24 de novem-

bro de 1975).
MF - Reforço de dotações (Decreto ns 76.734, de 4 de dezembro de 1975). .

-

MF - Secretaria Geral (Decreto
nv '76.468, de 16 de outubro de
1975) .

-

MF Transferência a Estados,
Distrito Federal e Municípios (Decreto ns 76.451, de 16 de outubro

de 1975).
-

MI -

Projeto Rondou (Decreto

nc 76.890, de 22 de dezembro de
1975) .

-

MI - Reforço de dotação (Decreto ns 76.460, de 16 de outubro

-

MI -

-

de 1975).
MI - Reforço de dotações (Decreto nv 76.749, de 4 de dezembro
de 1975).

de 1975).

Reforço de dotações (Decreto nv 76.747, de 4 de dezembro

-

MI - Secretaria Geral (Decreto
nv 76.355, de 2 de outubro de
197ó) .

-

MI Secretaria Geral (Decreto
nc 76.812, de 26 de dezembro de
1975) .
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MI - Secretaria Geral (Decreto
nc 76.888, de 22 de dezembro de
1975) .
MI -

-

Gabinete do Ministro -

Projeto Rondon (Decreto nv 76.749,
de 4 de dezembro de 1975).

-

MI - Reforço de dotações (Decreto nv 76.747, de 4 de dezembro
de 1975).

-

MIe - Reforço de dotações (Decreto nv 76.554, de 5 de novembro de 1975).
- MIe - Reforço de dotações (Decreto nc 76.743, de 4 de dezembro
de 1975).

MIe Gabinete do Ministro
(Decreto nc 76.916, de 26 de dezembro de 1975).
MJ - Justiça do Distrito Federal
(Decreto n9 76.741, de 4 de dezem-

-

bro de 1975).

Justiça do Trabalho (Decreto nv 76.655, de 24 de novem-

-

MJ -

bro de 1975).
MJ - Justiça do Trabalho (Decreto nc 76.637, de 4 de dezembro
de 1975).
MJ Justiça do Trabalho (Decreto nc 76.745, de 4 de dezembro de 1975).

-

-

MJ - Justiça do Trabalho (Decreto nc 76.913, de 26 de dezembro de 1975).

-

MJ Justiça Eleitoral (Decreto
nc 76.464, de 16 de outubro de
1975) .
- MJ - Justiça Eleitoral (Decreto
no 76.465, de 16 de outubro de
1975) .
- MJ - Justiça Eleitoral (Decreto
nc 76.491, de 22 de outubro de
1975) .
- MJ - ' Justiça Eleitoral (Decreto
nv 76.604, de 17 de novembro de
1975) .
- MJ - Justiça Eleitoral (Decreto
nc 76.679, de 26 de novembro de
1975) .
- MJ - Justiça Federal de 1~ Instância (Decreto nc 76.463, de 16
de outubro de 1975).
-

MJ - Justiça Federal de 1lJ. Instância (Decreto nc 76.493, de 22
de outubro de 1975).
MJ - Justiça Militar (Decreto
nc 76.662, de 24 de novembro de
1975) .

-

MJ - Reforço de dotações (Decreto no 76.347, de 2 de outubro
de 1975.

MJ Retificação (Decreto nv
76.490, de 22 de outubro de 1975).
- MJ Tribunal Federal de Recursos (Decreto nv 76.657, de 24
de novembro de 1975).
- MJ - TRT 21J. e 8~ Regiões (DBereto no 76.459, de 16 de outubro
de 1975).
- MJ TRT 51J. Região (Decreto
nc 76.450, de 16 de outubro de
1975) .
~ MM Reforço de dotações (Decreto nc 76.929, de 29 de dezembro de 1975).
- MME - Reforço de dotação (Decreto nc 76.354, de 2 de outubro
de 1975).
- MME - Reforço de dotações (Decreto nc 76.603, de 17 de novembro de 1975).
- MME -- Reforço de dotações (Decreto nv 76.736, de 4 de dezembro de 1975).
Reforço - de dotações
- MPAS (Decreto no 76.605, de 17 de novembro de 1975).
- MPAS-MS Reforço de dotações (Decreto no 76.744, de 4 de
dezembro de 1975).
- MRE --.: Reforço de dotações (Decreto nv 76.555, de 5 de novembro
de 1975).
- MRE - Reforço de dotações (Decreto nc 76.661, de 24 de novembro de 1975).
- MS - Reforço de dotações (Decreto nv 76.456, de 16 de outubro
de 1975).

-

-

-

-

MS - Reforço
creto n« 76.457,
de 1975).
MS - Reforço
creto nc 76.462,
de 1975).

de dotações (Dede 16 de outubro
de dotações (Dede 16 de outubro

Reforço de dotações (Decreto nv 76.922, de 26 de dezembro de 1975).
MT - DNER (Decreto nc 76.351,
de 2 de outubro de 1975).

MS -

MT - DNPVN (Decreto nv 76.660,
de 24 de novembro de 1975).
- MT - Fundo Nacional de Desenvimento (Decreto nc 76.352, de
2 de outubro de 1975).
-
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MT - Rede Ferroviária Federal
(Decreto no 76.807, de 'ie de dezembro de 1975).
- MT - Reforço de dotação (Decreto nc 76.580, de 10 de novembro de 1975).
- MT - Reforço de dotações (Decreto no 76.658, de 24 de novembro de 1975).
- MT - Reforço de dotações (Decreto nv 76.659, de 24 de novembro de 1975).
- MT - Reforço de dotações (Decreto no 76.742, de 4 de dezembro
de 1975).
-- MT - Reforço de dotações (Decreto nc 76.746. de 4 de dezembro
de 1975).
- MT - Reforço de dotações (Decreto ns 76.806, de 16 de dezembro de 1975).
- MT Retificação (Decreto n«
76.919, de 26 de dezembro de
1975) .
- MT - Secretaria Geral (Decreto
nc 76.455. de 16 de outubro de
19'75) •
- MT - Secretaria Geral (Decreto
n II 76.489. de 22 de outubro de
1975) .
MTb - Reforço de dotações (Decreto nc 76.454. de 16-10-75).
MTb - Reforço de dotação (Decreto n? 76.581 de 10-11-75).
MTb - Reforço de dotações (Decreto nv 76.683. de 26-11-75).
MTb - Reforço de dotacões (Decre R
to n' 76.746, de 4-12-75).

PR - Estado Maior das Forças Armadas (Decreto n' 76.676. de 2611-75)
PR - Gabinete (Decreto n'? 76.429,
de 13-10-75).
PR _ Reforço de Dotações (Decreto n' 76.348. de 2-10-75).
PR _ Reforço de Dotações (Decreto nc 76.682. de 26-11-75).
PR - MJ - Reforço de Dotações
(Decreto nc 76.783. de 15 de dezembro de 1975).
PR - Retificação (Decreto n 9 76.918,
de 26 de dezembro de 1975).
PR _ secretaria de Planejamento
(Decreto nl' 76.452. de 16Rl(1-75).

MTb - secretaria Geral (Decreto n9
76.466. de 16-10-75).
PR - conselho de Segurança Nacional (Decreto nv 76.675. de 2611-75 r.
m - Consultoria Geral da Repúbltca (Decreto nc 76.577. de 11-11-75)
PR - Encargos da União (Decreto
NO 76.430. de 13-10-75'.
PR - Encargos Gerais da União (DeR
ereto nv 76.915. de 26 de dezembro de 1975).
PR - Encargos Gerais da tjníâo (Decreto n':> 76.928. de 29·12-75).
PR Escola Superior de Guerra
(Decreto nO 76.601, de 17-11-75).
PR - Estado Maior das Forças ArR
madas (Decreto nv 7.656, de 24R
11-75) .

EMPRÉSTIMO - Alteração do Decreto no 75.386. de 1975 (Decreto
nv 76.907. de 24 de dezembro de
1975).
_ Banco Nacional do nesenvoivimento Econômico (Decreto nl' 76.551,
de 5-11-75)
- Embratel (Decreto nQ 76.535. de
3-11-75) .
- Embratel (Decretovnv 76.632, de
18-11-75).
- Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (Decreto n Q 76.633. de
18-11-75).
- Ministério da Fazenda (Decreto n'1
75.553. de 5-11-75).
ENERGIA El.JtTRICA _ Brasileira
de Energia Elétrica _ Petrópolis
(Decreto nv 76.531. de 3.11.75).

-

PR - secretaria de Planejamento
(Decreto n9 76.562. de 6-11-75)
PR - serviço Nacional de Informações (Decreto n9 76.602, de 17-1175).

D
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
NACIONAL Direção e assessoramento superiores (Decreto nc
76.779. de 11 de dezembro de 1975).
- Direção e Assistência Intermedíárias (Decreto nv 76.822. de 16 de
dezembro de 1975).
- Transposição e transformação de
cargos (Decreto nc 26.541, de 4
de novembro de 1975).

E
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-

'Brasileira de Energia Elétrica
Petrópolis (Decreto nQ 76.572.
7-11-75) .
_ CELESC _ Joinville (Decreto
76.396, de 7-10-76)
- CELESC _ Joinville (Decreto
76.618, de 17-11-75).
- CELF _ Itaperuna (Decreto
76.61h, de 17-11-75).

-

CELG -

de

(Decreto no 76.iSü3. de 1,7 de de ..
zembro de 1975).

ns

FUiLOSOFIA Curso - Ijui (Demeto nc 76.482. de 20-.10-75).

n9

FILOSOFIA - Curso - Hararé (Decreto nc 76.8"56. de .17 de dezembro
de 1975) .

nl(

FILOSOFIA - Curso - Ituverava
(Decreto nv 76.'5l4!9. de 4.,.11-76).

Goíanla Norte (Decreto

FLLOSOFIA Curso - ltuverava
(Decreto nv 76.8'3'5. de 1'7 de dezemlbro de 19,76).

nv 76.506, de 23-10-75).

-

CELG ' - Luzlânla (Decreto n Q
76.486, 'de 21-10-75).

-

CELG Mineiros
76.507, de 23-10-75).

(Decreto nl}

FIDOSOFIA - CUrso - Jales (ne.:'
ereto nc 76.6;13. de .17-im-75).

-

CELG - Nova América (Decreto
nc 76.754, de 9 de dezembro de

FILOSOFIA - Curso - Lins (Decreto nc 76. '844. de 17 de dezembro
de 1975).

1975).

FTI..OSOFIA -

.

Curso - Muriaé (Decreto no 76.798. de 15 de dezembro
de 1'9,7iS).

_ CELPE - Olínda e Paulista (Deereto nv 76.447, de 16~10-75)

-

Celulose lrani -

Joaçaba (Decre-

to nc 76.898, de 23 de dezembro
de 1975).

-

-

-

-

-

Cemat _ Caarapó e Navlraí (Decreto nv 76.697 de 1 de dezembro
de 1975).
CEMIG
Furnas (Decreto nc
76.441, de 15-10-75).

F.lLOSOFIA - Curso - OUro Fino
(Decreto nc 76.9511. de 30-12-75).
FlLOSOFIA - Curso .,- Patos de
Mill1,at=; (Decreto no 76.854, de 17
de dezembro de 1WS).

-

Escelsa -

Guarapart e Anchiede 1 de

ta (Decreto nv 76.696.
dezembro de 1975).

Eletrobrás _ Alteração nos Estatutos (Decreto n'" 76.897. de 23 de
dezembro de 1975).

-

Escelsa
Muqul (Decreto
76.620. de 17 de novembro
1975) .

ELETROSUL Chopinzinho e
Laranjeiras do Sul (Decreto ~9
76.475, de 20.10.75).
Embrater Capital inicial (Decreto ns 76.873. de 22 de dezembro
de 1975).

-

Escelsa
76.620. de
1975) .

-

Fiação e Tecelagem S. Pedro
Rio Tietê (Decreto nc 76.643, de
19 de novembro de 1975).
Força e Luz - Cataguazes (Decre.to nv 76.516. de 29 de outubro de 1975).

n~

de

Vitória (Decreto nQ
17 de novembro de

-

Empresa Elétrica de Londrina (De..
ereto no 76.432. de 13.10.75).

-

-

Escelsa - Baixo Guandu (Decreto
n? 76.775. de 11 de dezembro de
1975)

-

Curso Campo
Grande (Decreto nc 76.381, de 2
de outubro de 19'715).

-

Força e Luz S. João do Matipó
(Decreto nc 76.810, de 16 de dezembro de 1975).

-

Aliança
BandespaRio Lambari (De.ereto
no 76.903. de 24 de dezembro de
1975) .

de 1975).

FILOSOFIA

FILOSOFIA - Curso - Guarulhos
(Decreto nv 76.644. de ,19-11-75).
CUrso
Guarulhos
(Decreto nc 76.1840. de 17 de dezemibro de 1975).

FU,OSOFIA -

Força e Luz Cataguazes (Decre-

to no 76.443. de 15 de outubro

Industrial

chense -

íNDICE REMIsSIVO

-

Líght serviços - Barueri (Decreto nc 76.881, de 22 de dezembro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz - Bocatna (Decreto no 76.448, de 16 1
de outubro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz - Bõcama (Decreto nv 76.449, de 161
de outubro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz - Cl'avinho (Decreto nv 76.642, de 191
ce novembro de 1975).
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to n 9 76.943; de 30 de dezembro
de 1975).
-

Centro de Estudos
Superiores
Curso - Londrina (Decreto nO
76.799, de 15 de dezembro de
1975) .

- Centro de Estudos Superiores
Cursos
Londrina (Decreto nc
76.945, de 30 de dezembro de
1975) .

----l

Centro Pedagógtco Curso _
Três Lagoas (Decreto no 76.418,
de 10 de outubro de 1975).

-

Paulista de Força e, Luz - Getuüna (Decreto nc 76.880, de 22
de dezembro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz - Itatíba (Decreto nv 7G.476, de 20 j
de outubro de 1975).
I

-r-

Paulista de Força e Luz - Itatiba (Decreto nv 76.477, de 20
de outubro de 1975).

- Centro Pedagógico - Curso _
Três Lagoas (Decreto no 76.788,
de 15 de dezembro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz _ Macatuba (Decreto nc 76,442, de
15 de outubro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz - Marilia (Decreto no 76.879, de 22 de
dezembro de 1975).

--; Educação Física - Reconhecimento - Taub'até (Decreto ~
1'6.484, de 20
de outubro de

-

Paulista de Força I'J. Luz - Piracicaba (Decreto nc 76.619, de 17
de novembro de 1975).

-

Paulista de Força e Luz - Quirombo (Decreto nc 76.902, de 24
de dezembro de 1975).

-

Senges de Papel
Paraná (De~ I
ereto nc 76.512, de 24 de outubro de 1975).

-

Usina Hidrelétrica de Capivara
(Decreto ns 76.615, de 17 de novembro de 1975).

ENSINO - Magistério - Incentivos funcionais (Decreto nv 764924,
de 29 de. dezembro de 1975).

*

Escolas

-

Belas-Artes - Curso - Pelotas
(Decreto nc 76.849, de 17 de de-!
zembro de 1975).

-

Centro de Educação Técnica Curso - Belo Horizonte (Decre-

-

Centro Pedagógico - Curso _
Três Lagoas (Decreto n9 76.646,
de 19 de novembro de 1975).

1975) .

-

Engenharia - Cursos. - Rio de
Janeiro (Decreto ri? 76.845, de
17 de dezembro de 1975).

- Federais Isoladas do Estado da
Guanabara - Alteração (Decreto nv 76.832, de 17 de dezembro
de

1975).

- Federal de Engenharia - Direção intermediária _ Itajubá (Decreto nc 76.411, de 10 de outubro de 1975).
-

Superior de Agricultura - Transposição e transformação de cargos - Lavras (Decreto 119 76.598,
de 14 de novembro de 19'75).

- Superior de Estudos Sociais ~
Curso - Brusque (Decreto n«
76.499, de 22 de outubro de 1975).
-

Técnica Federal de Minas Geraís - Enquadramento de servidor (Decreto nc 76.639, de 19
de novembro de 1975).

ATOS DO PODER
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-

Faculdades

_ Administração - Curso - Guarulhos (Decreto D9 76.649, de 19
de novembro de

_ Administração Curso - Guarulhos (Decreto nv '1Q. 650, de 19
de novembro de 1975).
_ Admini:tração

Curso _

de

-

1975).

Empresas

Araçatuba (Decreto 'nc

76.843, de 117
1975) .

de

dezembro

-

-

Museologia
Funcionamento - Rio de .ranetro (Decreto n? 76.471, de 17 de

....... Candido Mendes - Cursos
Campos (Decreto nc 7.6.944, de

-

F~uca("ão

-

Curso - Mi."!:rília (Dede 19 de novembro de 1975).

_ Ciências Agrárias do Pará - Transposição e transformação de, cargo
(Decreto nc 76.963, de 31 de dezembro de 1975).
_ Ciências e Letras - Curso - Amparo (Decreto nv 76.377, de 2 de
outubro de 1975).
-

Ciências e Letras - Curso - Bragança Paulista (Decreto no 76.724,
de 3 de dezembro de 1975).

-

Ciências e Letras - Curso - Bragança Paulista (Decreto nv 76.834,
de 17 de, dezembro de 1975).

-

Ciências 'gconômícas Curso
Andradina (Decreto nc 76.838, de
117 de dezembro de 1975).

- r-uivo - .Iabotieabal
(Decreto ns 76 861, de 17 de dezembro de 1975).

Fducacêo -

creto no

-

'7~.€'47,

Ed1.101l('Ao -

Curso -

Monte Apra-

zível (Tli"icreto 119 76.8&8, de 17 de
dezembro de 19'70).
-

Curso - Monte Apraaível (f::€cr"leto no 76.M2, de 17 de
dezembro de 197:").
Eduoacâc -

- E"luca...âo -

Curso -

Santana do

Ltvramento (Decreto nv
20 de outubro de 1'975).

de 1975).
_ Ciências - Curso - Rio de J aneiro (Decreto no 76.545, de 4 de
novembro de 1975).

r-urso -

FYlucacão - rUl1:'O .-...:- Jaoctícabal
ro-c-cto no 7-6.8:155, de 17 de dezembro de 1975).

zembro de 1975).

_ Ciências - Curso - Bauru (Decreto ne 76.364. de 2 de outubro

Ciênc' a,~ Bconômáoae -

-

30 de dezembro de 1975)_

_ Católica de' Petrópolis Curso
(Decreto nc 76 ~ 952, de. 30 de dp.-

Ciêncas Econômicas - Curso
Belo Horrzonte (Decrete nv 76.480,
de 20 de outubro de 1975).

Cíênc'e- Econômicas - CUrso
S. Paulo (Decreto n 9 76.839, de
17 de dezembro de 1975).

e

outubro de 1975).

CUrso

-

de

76.379, de 2 de outubro de 1975).

Cíênc'as Econômicas -

S. Paulo (Decreto nc 76.609, de 17
de novembro d-e 1975).

_ Adminlrtração S.
Marcos
Curso S. Paulo (Decreto ne
_ Arqueologia

Ciências mconõmícae - CUrso
Aracatu (Decreto nv 76.8;62, de 17
de dezembro de 1975).
Barbacena (Decreto nv 76.'725, de
3 de dezembro de HI75).

76.422, de 10 de. outubro de 1975).

_ Administração de Empresas
Curso
Osasco (Decreto nc

EXECUT:I\o"O

76.~,1,

de

-

Fõucaeão Fí~ic(t - f;trrso - Lins
(Decreto pÇl 76.'546, de 4 de novembro de 19'15).

-

Fnvenharia Curso
Bauru
(Decreto nv 7~ .>&46, de 17 de de-

-

Fnm"nha,.kt Curso Rio de
.Janetrc "Decreto nQ 76.947, de 30
de dezembro de 1975) .

-

Fneen'he ri a (l-e Omeracâo - CUrso
Sobrar (Decreto no 76.493, de 22
de outubro de 1975) .

-

EngenhaTi,a de Operação - Funcionamento - .ruazeíro do Norte
(Decreto nv 76.833, de 17 de dezembro de 1975).

-

Farmácia - Curro - Vitória (Decreto no 76.608, de 17 de novembro
de 1975).

zembro de 19,7õ).

íNDICE

-

Federal de Odontologia de Diamantina - Direção Intermediária
(Decreto ns 7'6.76'), de 9 de dezembro de 191:5).

-

Federal de Odontologia de Diamantina Direção e Assessoramento Superiores (Decreto número 7{).778, de 111 de dezembro de
1975).

-

-

Pílorofia - Curso - Lins (Decreto J1? 76.:844, de 17 de dezembro
de 1975).

-

Filosofia - Curso - Muriaé CDe··
ereto nv 78.7918, de 115 de dezembro
de 1975).

-

Fflorofia Curso - Ouro Fino
(Decreto nv 7'6.951, de 30 de dezemoro de 1915) .
1

Curso - Alegrete (Decreto no 76.417, de 10 de outubro
de 1975).

-

Filosofia - CUrso - Patos de IvIinas (Decreto no 78.85'4, de 17 de
dezembro de 1975).

Fâlosofia -

-

Filosona - Curso Piracicaba
(Decreto nv 76.836, de 1.7 doe dez-embro de 1'9<75).

Fflo-offa -

-

CUrso -

Bauru (De-

ereto nv 76.6.10, de 17 de novembro
de 191715).

-
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Filosofia - Curso - Bauru (Decreto ne 7-6.611, de ,17 de novembro
de 1975).

-:- Filosofia - Curso Presidente
Venceslau (Decreto nv 76.485·, de
2(1 de outubro de 1-9'75).

-

Pílosofia - Ourso - Bauru (Decreto nl,' 76.Üt12, de 17 de novembro
de 1975).

-

Filosofia - Curso Presidente
Venccelau (Decreto nc 76.7&6, de
1;5 de dezembro de 1975).

-

Filosofia -

Curse
Bebedouro
(Decreto nv 76.648, de 19· de novembro de 1975).

-

P'ílosofia Curso Presidente
Venceslau (Decreto no 76.83·7_ de
Im de dezembro de 18·75).

-

Filosofia - Curso - Campo Grande (Decreto nc 76.381, de 2 de outubro de 19:75).

-

Filosofia -

-

Fllo'Sofia -

-

CUrso

Guaru1hos

(Decreto nc 76 .~'44, de 19 de no-

vembro de 1'fj·75).

CUrso

Rio Claro

(Decreto nc 7,6.3183, doe 2 de outuoro de 1975).
Filosofia.- Curso - Santiago (Decreto nv 7'8.790·, de 15 de dezembro
de 1975).

CUrso
Guarulhos
(Decreto no 7:6.-84-0, de 17 de dezembro de lfl"li{D.

-

-

Fi1xJsü f ia - Curso Guarulhos (Decreto nv 7'6.'863, de 17 de dezembro de 1975).

-

Filosofia - Curso - S. José do
Rio Preto (Decreto no 76.94$, de:
30 doe dezembro de 19175).

-

Filosofia -

Curso - 'rjut (Decreto no 76.482, de 20 de outubro de
1975) .

-

Flllosof'ia - Cursos - São Paulo(Decreto nc 76. -1114, de 10 de outubro de 19'75).

-

Filosofia - CUrso - Itararé (Decreto nv 76.1856, de 17 'de dezembro
de 1975).

-

Filosofia - Curse - Taubaté CDeereto nv 7'6.3IS&, de 3 de outubro

-

Filosofia Ourso - Ituverava
crecreto nv 76.M9, de A de novem-

-

F'ilosofia - Curso Uberlândía
(Decreto nc 76.7911, de 15 de dezembro de 19-7'3).

-

Filosofia -

-

Filosofia -

-

Filosofia -

de 197'50).

bro de 1975).
Curso

Ituverava

(Decreto no 7'6.006, de 1'7 de de-

F'ilosofia -

Curso -

Jales (De-

creto no 76.613, de 17 de novembro
de 197&).

Funcionamento -

rtu

(Decreto nc 76.847, de 17 de de-

zembro de 19175).

zembro de 1975).
-

FilOSofia - Curso - Santo André
(Decreto nc 76A!83, de 20 de outu-

íbro de 19715).

-

FIlosofia
Funcionamento
Lins. (Decreto nl,' 76.852, de 17 de
dezembro de 1975).
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-

Tecnologia Funcionamento
Piracicaba. (Decreto nv 76.645, de
19 de novembro de 1975).

-

Zonas Leste de S. Paulo - Curso
S. Paulo. (Decreto nv 76.949,
de 30 de dezembro de 1975).

Formação de Professores - Curso
Presidente Prudente. (Decreto número 7B. 797, de 15 de dezembro

.~

Institutos

de 1975).

-

Nacional
Curso (Decreto
tubro de

Formação de Professores -

Curso

Arcoverde. (Decreto nv 76.948,
de 30 de dezembro de 1975).

-

Formação de 'Professores -

Curso

Porto Alegre. (Decreto no 76.544,
de 4 de novembro de 1975).

-

General Roberto Lisboa -

-

Curso

Rio de Janeiro. (Decreto número
76.796, de 15 de dezembro de
1975) .

'" Uniueretdaâee

_ Integrada Estãcio de Sá - Curso
_ Rio de Janeiro. (Decreto nú-

-

Católica de Minas Gerais - Curso Belo HoIizonte. (Decreto
nv 76.859, de 17 de dezembro de
1975).

-

Católica de Minas Gerais - Curso Belo Horizonte. (Decreto
nv 76.942, de 30 de dezembro de
1975) .

-

Católica de Pernambuco - Curso.
(Decreto nc 76.378, de 2 de outubro de 1975).

-

Estadual de Campinas
Cursos.
(Decreto nv 76.941, de 30 de dezembro de 1975).

-~

Estadual de Mato Grosso so. (Decreto no 76.375, de
outubro de 1975).

mero 76.601, de 17 de novembro
de 1975).

_ Letras e Educação

Curso

Vacaria. (Decreto nc 76.848, de
17 de dezembro de 1975).

_

Medicina - Curso - Santo André. (Decreto nc 76.850, de 17 de
dezembro de 1975).

_ Niterolense de Educação -

Curso

_ Niterói. (Decreto no 76.457, de
22 de outubro de 1975).

_ Niteroiense de Educação - Curso
_ Niterói. (Decreto ns 76.794, de
15 de dezembro de 1975).
_ Odontologia - Curso - Nova Friburgo. (Decreto nc 76.857, de 17
de dezembro de 1975).
_ Odontologia - Direção intermediária - Diamantina. (Decreto número 76.760, de 9 de dezembro
de 1975).
_

-

~

de Telecomunicações Santa Rita do Sapucaí ,
nc 76.415, de 10 de ou1975).

Cur2 de

- Federal da Bahia - curso. (Decreto nc 76.376, de 2 de outubro
de 1975).
-

Paulistana de Ciências e Letras Curso - S. Paulo. (Decreto número 76.950, de 30 de dezembro
de 1975).

Federal da Bahia - Direção e Assistência Intermediária. (Decreto
nc 76.726, de 3 de dezembro de
1975).

-

Santa Marcelina - Curso - Botucatu. (Decreto nc 76.548, de 4
de novembro de 1975).

Pesquisas
Federal da Bahia
(Decreto nc 76.701, de 1 de dezembro de 1975).

-

Transposição
Federal da. Bahia
e transformação de cargos cneereto nc 76.699, de 1 de dezembro
de 1975).

serviço Social - Curso - Campo
Grande. (Decreto nv 76.795, de
15 de dezembro de 1975).

íNDICE

-

REMISSIVO

Federal de Alagoas - Classificação de cargos. (Decreto nv 76.752,
de 5 de dezembro de 1975).
Federal de Alagoas - Direção e
Assistência Intermediárias. (Decreto nv 76.823, de 16 de dezembro
de 1975).

-

Federal de Alagoas - 'I'ransposiçãço
e transformação de cargos.
(Decreto nv 76.867, de 17 de dezembro de 1975).
Estadual de Campinas - Curso.
(Decreto nc 76.547, de 4 de novembro de 1975).

-

Federal de Goiás - Curso - Goiânia. (Decreto nc 76.841, de 17 de
dezembro de 1975).
- Federal de Juiz de Fora - Enquadramento - Retificação. (Decreto nv 76.759, de 9 de dezembro
de 1975)

-

Federal de Juiz de Foro - Transposição e transformação de cargos. (Decreto nc 76.700, de 1 de
dezembro de 1975).

-

Federal de Juiz de Fora. - Transposíçâo e transformação de cargos. (Decreto ns 76.718, de 2 de
dezembro de 1975).
Federal de Min35 Gerais .- Retificação de enquadramento. (De4
ereto nv 76.-638, de 19 de novembro de 1975).

-

-

-

Federal de Pernambuco - Transposição e transformação de cargos. (Decreto nc 76.385, de 2 de
outubro de 1975).
Federal de Santa Catarina Curso - Florianópolis. (Decreto
nc 76.853, de 17 de dezembro de

..- Federal do Acre ..- Cursos. (Decreto nv 76.800, de 15 de dezembro de 1975).
-- Federal do Acre - Curso - Riu
Branco. (Decreto nv 76.851, de
17 de dezembro de 1971)).
- Federal do Pará - Transposição
e transformação de cargos. (Decreto nc 76.868, de 17 de dezembro
de 1975).

- Federal do Pará -- 'I'ransformação
Alteração. (Decreto
de cargos
n9 76.959, de 30 de dezembro de
1975) .

-

-

Federal de S. Carlos
Curso.
(Decreto no 76.7'89, de 15 de dezembro de 1975).

-

Federal de Sergipe
Cursos
(Decreto no 76.785, de 15 de dezembro de 1975).
Federal de Sergipe
Curso.
(Decreto nc 76.787, de 15 de dezembro de 1975).

-

Federal do Paraná - Cargos em
comissão. (Decreto nc 76.599, de
14 de novembro de 1975).
Federal do Rio de Janeiro - Pessoal - Retificação. (Decreto número 76.5G8, de 23 de outubro de
1975) .

-- Federal do Rio Grande do Norte
- Direção Superior e Assessoramento. (Decreto no;'> 76.500, de 22
de outubro de 1975).
- Federal do Rio Grande do Sul
Direção e Assessoramento Superiores. (Decreto nv 76.652, de 19 de
novembro de 1975).
- Federal do Rio Grande do Sul _
Reclassificação de servidores. (De;
ereto nv 76.630, de 18 de novembro
de 1975) .

-

-

1975) •

- Federal de Santa Marta - Trans..
posição e transformação de cargos.
(Decreto n9 76.717, de 2 de dezembro de 1975).
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-

-

Federal Fluminense - Enquadramento. (Decreto nc 76.356, de 2 de
outubro de 1975).
Federal Rural do Rio de Janeiro
- Reclassificação de cargos em co..
missão. (Decreto nv 76.764, de 10
de dezembro de 1975).
Federal Rural do Rio de Janeiro
- Transformação de cargos em
comissão. (Decreto nc 76.765, de 10
de dezembro de 1975).
Federal Rural do Rio de Janeiro
- Transformação e transposição
de cargos. (Decreto nc 76.751, de
5 de dezembro de 1975) .
Metodista de Piracicaba - Reconhecimento. (Decreto nc 76.860, de
17 de dezembro de 1975) .
Passo Fundo - Curso. (Decreto
no 76.416, de 10 de outubro de
1975) .

- Passo Fundo - Curso. (Decreto
nv 76.792, de 15 de dezembro de
1975) .

822

-
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DO PoDER EXECUTIVO

Santa Ursula - Reconhecimento -Rio de Janeiro. (Decreto TI? 76.793,
de 15 de dezembro de 1975).

_ Uberlândia -

Hospital das Forças Armadas
Transposição e transformação de
cargos. (Decreto nc 76.592, de 12
de novembro de 1975).

-

Curso: (Decreto n 9

76.380, de 2 de outubro de 1975).

ESTADOS - Assistência e auxílios.
(Decreto nc 76.408, de 9 de outubro de 1975).
ESTRANGEIROS - Aeroperu . (Decreto nv 76.395,' de 7 de outubro de
1975).

- Arthur Levy Boats . (Decreto no

*

Escola de Oficiais Especialistas e
de Infantaria de Guarda - Anulação. (Decreto nc 76.621, de 17 de
novembro de 1975) .
...:...- Escola Preparatória de Cadetes-doAr - Alteração do Regulamento.
(Decreto nc 76.521, de 29 de outu-

76.496, de 22 de outubro de, 1975) .

-

Arthur Levy Boats - Prazo. (Decreto nv 76.614, de 17 de novembro de 1975).
Compagn'e Générale de Geophy-

síque. (Decreto no 76.702, de 1 de
dezembro de 1975).

- Ltnea P. érea det Cobre.

(Decreto

no 76.715, de 2 de dezembro de
1975) .

-

Navios Cabotagem. (Decreto
nv 76.576, de 10 de novembro de

-

Portugueses -

1975) .

-

Exame médico. (Df'-

bro de 1975).
~

Inclusão de cargo Anulação.
(Decreto nv 76.440, de 14 de outubrade 1975).
- Oficiais de Administração e Eape,
ciallstas em Suprimento Técnico.
(Decreto nv 76.622, de 17 de novembro de 1975).
- serviços de Aeronáutica - Regulamento. (Decreto n» 76.780, de 11
de dezembro de 1975) .
- Sistemas Integrados de Transporte
Aéreo Regional. (Decreto nv 76.590,
de 11 de novembro de 1975) .

ereto nv 76.536, de3 de novembro

de 1975).

li>

Terreno - Autorização. (Decreto
nv 76.583, de 10 de novembro de

-

1975) ,

-

Terrenos - Autorização. (Decreto
nc 76.755, de 9 de dezembro de
1975) .

- ' 'I'he Motor Union Insurance. CDe-'

ereto nv 76.674, de 26 de novem-brc de 1975).

FAIXA DE FRONTEIRA Terras
devolutas, - Regulamentação. (Deereto no 76.694, de 28 de novembro de 1975) .
FORÇAS ARMADAS
Comissão
Brasileira de Atividades Espaciais
- Alteração do Decreto ne 68.099,
de 1971. (Decreto no 76.600, de 14
de novembro de 1975).
- Comissão de, Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas. (Daereto nv 76 _487, de 22 de outubro
de 1975).

Complemento da Ração Comum e
Rações Operacionais. (Decreto nv
76.961, de 30 de dezembro de 1975).

Estado-Maior

Comissão Brasileira de Atividades
Espaciais- Regulamento. (Decreto nc .76.5'96, de 14 de novembro
de 1975).

*'

Exército

-

Arsenal da Urca - Extinção. (De.creto nv 76.519, de 29 de outubro

-

Assessoramento Superior. (Decreto
nv 76:501, de 22 de outubro de

~

de 1975) .

F

-

Aeronáutica

-

1975) .

-

Batalhão de
Comunicações
Transferência. (Decreto nv 76.589,
de 11 de novembro de 1975) .
- Batalhão de Infantaria - Criação.
(Decreto no 56.570, de 7 de novembro de 1975).
- Batalhão de Infantaria de Selva.
coccrcto ne 76.964', de 31 de dezembro de 1975).
- Companhia de Polícia do Exército
- Transferência. (Decreto nv 76.812,
de 16 de dezembro de 1975).
- Companhia e Comando da 4~ Região Militar - Extinção. (Decreto
n» 76.781, de 12 de dezembro de
1975) .

.
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_ Diretoria de Assuntos Especiais Extinção (Decreto nv 76.813, de 16
de dezembro de 1975).
- Distribuição das funções privativas.
(Decreto nÇl 76.901, de 24 de dezembro de 1975).
_ Grupo de Artilharia de Campanha
_ Transferência. (Decreto nÇl76.571,
de 7 de novembro de 1975) .
- Promoção - Proporções. (Decreto nc 76.953, de 30 de dezembro de

-

Distritos Navais - Jurisdição Territorial. (Decreto nc 76;374, de 2
de outubro de 1975).

FUNDO DE GARANT1A POR TEMPO DE SERVIÇO - Alteração do
Regulamento (Decreto nv 76.750,
de 5 de dezembro de 1S75).
FUNDO NAC10NAL DE DESENVOLVlMENTO DA EDUCAÇÃO - Estrutura básica. (Decreto nv 76.877,
de 22 de dezembro de 1975).

1975) •

_ Transferência de Batalhão. CDeereto nv 76.518, de 29 de outubro
de 1975) .
_ Viaturas Automóvel- - Anulação
do Regulamento. (Decreto n Q 76.628,
de 18 de novembro de 1915).

fi
HABITAÇAO - Fundo Rotativo Habitacional de 'Brasília - Alteração
do Decreto n Q 56.793, de 1965 Art. 13 (Decreto nc 76.826. de 17
de dezembro 'de 1975).

I

'" Marinha

- Arsenal de Marinha - Alteração
do Regulamento. (Decreto nc 76.591,
de 11 de novembro de 1975) ',
- Centro de Educação Fisica Adalbertc Nunes - Regulamento. (Decreto nc 76.687, de 27 de novembro
de 1975).
- Centro de Mísseis
Alteração.
(Decreto no ,76.684, de 26 de novembro de 1975) .
-..:. Cerimonial - Alteração. (Decreto
nc 76.768, de 11 de' dezembro de
1975) .

:....-

-

Comissão de ,Desportos ---:Regulamento. (Decreto nv 76.686, de
27 de novembro de 1975).
Comando Naval de Ladário - Extinção. (Decreto nv 76.634, de 18
de novembro de 1975).
Comando Naval de Natal - Extinção. (Decreto nv 76.635, de 18
de novembro de 1975).
Comissão Naval - S. Paulo (Decreto no 76.373, de 2 de outubro
de 1975).
Corpo de praças da Armada Alteração do Regulamento. (Deereto nv 76.514, de 24 de outubro
de 1975).
Diretoria de Aeronáutica' - Regulamento. (Decreto nv 76.767, de 11
de dezembro de 1975).
Diretoría de Pessoal Militar - Alteração do Regulamento. (Decreto n : 76.688, de 27 de novembro
de 1975).

IMPORTAÇÃO -

-

Admlnístração di-

reta e indireta. (Decreto nv 76.406.
de 9 de outubro de 1975).
.
Administração federal- Máquinas
equipamentos e veículos, ,(Decretti
ns 76.407, de 9 de outubro de
1975) .

-

..

serviço Público - Alteração dos
Decretos n -s. 76.406, de 1975 e ..
76.407, de 1975 (Decreto nv 76.704,
de 2 de.dezembro de 1975)'.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIAL1ZADOS Alíquotas.
Decreto ns 76.345, de 30 de setembro
de 1975).

- Aliquotas - Prazo. (Decreto' número 76.784, de 15 de -dezembro de
1975) .

-

Cigarros - Valor tributável. (Deereto n- 76.871, de 22 de dezembro
de 1975).

IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRI-

FIcANTl!:s _. Alíquotas (Decreto

nv 76.405, de 9 de outubro de ..
1975) .

INDULTO nv 76.550,

1975) .

Concessão, (Decreto ..
de 5 .de novembro de

INDúSTRIA - Núcleos de articulação. (Decreto ns 76.409, de 9 de
outubro de 1975).
- Poluição - Medidas de prevenção
(Decreto no 76.389, de 3 deoutubro de 1975).
INFORMAÇõES

-

SOCIAIS -

RAIS

Criação (Decreto nc 76.900 de
23 de dezembro de' 1975) ~
,
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INSTITUTO BRASILEmO DO CA!"Él
- Estrutura administrativa - Alteração. (Decreto nv 76.753, de 9
de dezembro de 1975).

L
LAVRAS - Agamaltolito - Plbanguí.
(Decreto nv 76.513, de 24 de outubro de 1975).

-

Aguas marinhas -

Caducidade

Ferros. (Decreto n- 76.413, de 10
de outubro de 1975).

-

-

-"
~

-

Agua mineral - Caducidade.
Guaref. (Decreto nc 76.431, de 13
de outubro de 1975).
Agua mineral - Caducidade
Petrópolis. (Decreto nv 76.524, de
3 de novembro de 1975).
Águas minerais - Caducidade
Serra Negra. (Decreto TI'? 75.526,
de 3 de novembro de 1975).
Agua mineral Caducidade Rio de Janeiro. (Decreto número
76.479, de 20 de outubro de 1975).
Areia quartzosa - Macácu. (Decreto nv 76.617, de 17 de novembro
de 1975).

Areia quartzosa -

-

Calcário - Apiaf. (Decreto ....
n« 76.525, de 3 de novembro de
1975) .
Calcário - Codó. (Decreto número
76.365, de 2 de outubro de 1975).
Calcárâo Corumbá. (Decreto
h~ 76.419, de 10 de outubro de
1975) .
- Calcário - Guapiara. (Decreto ..
n- 76.368: de 2 de outubro de .•
1975r.
- Calcário - N. S. Socorro e Larangeiras. (Decreto nc 76.421, de
10 de outubro de 1975).
- Calcário - Ponta Grossa. (Decreto nv 76.399, de 7 de outubro de
1975) .
- Calcário - S. Francisco do Conde (Decreto nc 7{). 371, de 2 de outubro de 1975).
- Calcário - S. Francisco do Conde
(Decreto nc 7{}.478, de 20 de outubro de 1975).
- Caulim, argila e feldspato - Caducidade - Santana do Parnaíba
(Decreto n9 76.530, de 3 de novembro de 1975).
Caulím

Treze de Maio.

(Decreto nv 76.689, de 28 de novembro de 1975).
ArgiLa. - Pedro Leopoldo. (Decreto n" 76.398, de 7 de outubro
de 1975).
ArgUa - Urussanga. (Decreto ..
ns 76.878, de 22 de dezembro de
1975) .
Argila refratária - Retificação Uberaba (Decreto nv 76.690, de 28
de novembro de 1975).
Bauxita - Nhamundá. (Decreto
nc 76.369, de 2 de outubro de ..
1975) .
Bauxita Oriximiná. (Decreto
nv 76.370, de 2 de outubro de ..
1975) .
Bauxita Oriximiná. (Decreto
nv 76.528, de 3 de novembro de
1975) .
Bauxita Oriximiná. (Decreto
n- 76.529, de 3 de novembro de
1975) .
Bauxita Oriximíná. (Decreto
nc 76.559, de 6 de novembro de
1975) .
Calcário - Anulação - Pirapora
do Bom Jesus. (Decreto número
76.517. de 29 de outubro de 1975).

nv 76.372, de

Corupá
(Decreto
2
de outubro de

1975) .
Conchas calcáreas - Anulação Cananéia (Decreto ns 76.723, de 3
de dezembro de 1975-).
- Chumbo - Caducidade - Blumenau (Decreto nv 7{).420, de 10 de
outubro de 1975).
- Feldspato - Barra Mansa (Decreto nc 76.527, de 3 de novembro
de 1975).
_ Magne .íta Brumado (Decreto
nc 76.3U7, de 2 de outubro de
1975) .
:- Ouro Caducidade _. D. Pedrito (Decreto ns 76.641, de 19 de
novembro de 1975).
- Quartzo
Bíguaçu
(Decreto
ns 76.6-67, de 24 de novembro de
1975) .
- Talco - Ribeirão Branco (Decreto nv 76.366, de 2 de outubro de
1975) .
- Turfa - Caducidade - Resende
(Decreto nv 76.505, de 23 de outubro de 197-5).
LUTO OFICIAL - Francisco Franco Bahamonde (Decreto nc 76.653'.
de 20 de novembro de 1975).

-
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zembro de 197&).

Imóvel
Porto Alegre (Decreto
número 76.816, de 16 de dezembro
de 197'5,.
- Imóveis _ Recife (Decreto número 76.713, de 2 de dezembro de

Área de terreno - rmrame (Deereto nc 76.392, de 6 de outubro

:.. . . .; Imóvel
Recife (Decreto número 76.714, de 2 de dezembro de

-

M
MUNICíPIOS _

Areas

ltaguai

(Decreto nv 76.825, de 17 de de-

1975).

de 1975).

1975) .

-

Area de terreno - Rio de Janeiro
(Decreto nc 76.538, de 11 de novembro de 1975).
- Aterro _
Cabo Frio (Decreto
ns 76,()91. de 28 de novembro de

-

Imóvel
Recife (Decreto número 76.817, de 16 de dezembro

-

Imóveis -

de

Aterro de área - Simões Filho
(Decreto ns 76.438, de 14 de outu-

nv

Edificações Vila Velha (Decreto nc 76.439. de 14 de outubro

Imóvel Caracol (Decreto número 7i) .574. de io de novembro

-

Imóvel - Rio de J anetro (Decreto ns 76.707. de 2 de dezembro de

-

Imóveis - Rio de Janeiro (Decreto n'? 76.708, de 2 de dezembro de

1975) .

de 1975).

-

1975) .

Imóvel - Cascavel (Decreto número 76.433, de 13 de outubro de
1975).
Imóveis _

-

São José

outubro de 1975).

-

Imóveís - Distrito Federal (Decreto nv 16.909. de 24 de dezembro
de 1975).
Imóveis - Itaituba (Decreto número 76.106, de 2 de dezembro de
1975) .

-

Imóvel - Magé (Decreto número 76.818, de 16 de dezembro de
1975) .

_

Imóvel - Maranguape (Decreto
número 76.624, de 18 de novembro
de 1975).

-

jmóvel - Maranguape (Decreto
nv 76.629, de 18 de novembro de
19751·

-

Imóvel - Niterói (Decreto número 76.672, de 25 de novembro de

-

Imóvel - Paraíba do Sul (Decreto
nv "16.437, de 14 de outubro de

-

1975).

Imóveis - Rio de Janeiro (Decreto ns 76.712, de 2 de dezembro
de 1975).

-

Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto ns 76.814, de 16 de dezembro
de 1975).

-

.

Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto no 76.815, de 16 de dezembro de
1975) .

-

Imóvel .- Rio de Janeiro (Decreto nv 713.820, de 16 de dezembro de
1975) .

-

Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto nc 76.821, de 16 de dezembro
de 1975).

-

Imóvel - São João deI Rei (Decreto n? 76.626, de 18 de novembro de 1975).

-

Imóveis - São José dos Campos,
e outros (Decreto ns 76.5-23, de 3"
de novembro de 1975).

-

Imóvel - S. Leopoldo (Decreto
no 7'6.819, de 16 de dezembro de

1975).

Imóvel - Ponta Porá (Decreto
nv 76.709, de 2 de dezembro de

Imóvel _ Rio de Janeiro ~Decre
to nc 76.711, de 2 de dezembro de
1975).

-

1975) .

-

Imóvel - Rio de Janeiro (Decreto nl) 76.710, de 2 de dezembro
de 1975).

Curitiba -

dos Pinhais, Morretes e Paranaguá (Decreto nc 76.397, de 7 de
-

Rio de Janeiro (Decreto

76.671, de 25 de novembro de
1975).

de 1975).

-

Rio de Janeiro (Decre-

to nc 76.5-75, de 10 de novembro

_ Imóvel -

bro de 1975).

-

19~5).

de 1975).

19%) .

-

o,

1975) .
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_ Terreno -

Anulação -

jjrussanga

(Decreto nc 76.7&6, de 9 de
zembro de 1975).

-

Belém

-

Terreno

-

Terrenos - Foz do Iguaçu (Decreto nv 76.625, de 18 de novem-

(Decreto "nv

76.402, de 8 de outubro de 1975).
bro de 1975).

-

Terreno
76.769,
1975) .

-

de

Terreno -

Ilhéus
11

de

(Decreto nc
dezembro

Maceió

de

(Decrete nv

76.561, de 6 de novembro de 1975).

-

Terreno -

Manaus (Decreto no

76.556, de 5 de novembro de 1975).

"'-- Terreno
-

-

Olinda

(Decreto nv

76.627, de
1975) .

18 de

Terreno -

Porto Alegre (Decreto

nc 76.304, de

7

novembro
de

de

outubro de

1975) .

-

Terreno -

-

Bapucaí (Decreto nv 76.540, de 4
de novembro de 1975).
Terreno - Retificação - Vitória
triccreto nv 76.720, de 3 de dezembro de 1975).

-

Terrenos -

p

de-

Recusa S. Gonçalo de

Rio de Janeiro. (De-

creto nQ.76.771, de 11 de dezembro de 1975).
Terreno - Rio Grande (Decreto
nv 76.770, de 11 de dezembro- de
1975) .
Terreno São Paulo (Decreto
nc 76.910, de 24 de dez-embro de
1975) .

POLUIÇAO INDUSTRIAL - Medidas de prevenção (Decreto nv
76.389, de 3 de outubro de 1975).
PORTOBRAS Estatuto (Decreto
no 76.925, de 29 de dezembro de
1975) .
PREÇOS MíNThlIOS - Algodão em
caroço e outros (Decreto número
76.938, de 30 de dezembro de 1975).
- Babaçu (Decreto nc 76.937, de 30
de dezembro de 1975).
- Castanha de caju (Decreto nc
76.934. de 30 de dezembro de 1975).
_ castanha do Brasil (Decreto ne
76.936, de 30 de .dezembro de
1975) .
- Juta (Decreto nv 76.935, de 30 de
dezembro de 1975).
- Sisal (Decreto nv 76.552, de 5 de
novembro de 1975).
PREVID::l!:NCIA SOCIAL Banco
Nacional de Crédito Cooperativo
(Decreto ns 76.427, de 13 de outubro de 1975).
PROGRAMA DE INTEGRAÇAO NACIONAL - Banco do Nordeste e
Banco da Amazônia - Depósito
(Decreto mv 76-.509,- de 23 de outubro de 1975).
PROGRAMA NACIONAL DO AI,COOL -Instituição (Decreto ns
76.593, de 14 de _novembro de
1975) .
.

R
N
NUCLAN - Subsidiária da NUCLEBRAS (Decreto nv 76.802, de 16
de dezembro de 1975).
NUCLEBRAS Desapropriação
Santa Cruz (Decreto n976.824,
de 17 de dezembro de 1975).
NUCLEI -

Subsidiária

da

Nucle-

brás (Decreto nv 76.804, de 16 de
dezembro de 1975).

NUCLEN - Subsidiaria da NUCLEBRAS (Decreto nc 76.808, de 16
de dezembro de 1975).
NUCLEP .-_ SubsüÜária da NUCLEBRAS (Decreto nc 76.805, de 16
de dezembro de 1975).

REFORMA AGRARIA Desapropriação - Brejo e Burtti (Decreto
nc 76.896, de 23 de dezembro de
1975) .
- Desapropriações
Mondaí (Deereto nc 76.773, de 11 de dezembro de 1975).
- Desapropriações
Retificação
Céu Azul e outros (Decreto 119
76.772, de 11 de dezembro de
1975) .
- Imóvel rural - S. Caetano (Decreto nc 76.568, de 6 de novembro de 1975).
- Prorrogação de prazo (Decreto ns
76.874, de 22 de dezembro de 1975).
RELAÇÕES EXTERIORES - ALALC
- Quinto Protocolo (Decreto n Q
76.958, de 30 de dezembro de 1975).
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'_ Alto volta - Embaixada (Decreto nc 76.971, de 31 de dezembro
de 1975).

_ Angola 76.970,
1975) .

de

Embaixada (Decreto nv
31 de dezembro de

_ Classificação Internacional de Patentes Acordo (Decreto nc
76.472, de 17 de outubro de 1975) .
- Comércio do Trigo - Convenção
(Decreto nv 76.425. de 10 de outubro de 1975).
---: Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens
Conem Perigo de Extinção venção (Decreto nv 76.623. de 11
de novembro de 1975).
_ Convênio Internacional do Café
_ Protocolo (Decreto nv 76.423.
de 10 de outubro de 1975).
- Direito do Autor Convenção
(Decreto nc 76.905. de 24 de dezembro de 1975):
"_ Guíné Equatorial
Embaixada
(Decreto nv 76.969. de 31 de dezembro de 1975).
-_ Irlanda Embaixada (Decreto
nv 76.388. de 3 de outubro de
1975) .

_ Lesoto - Embaixada (Decreto ne
76.968. de, 31. de dezembro de 1975).
-México - Convênio (Decreto nv
76.566. de 6 de novembro de 1975).
_ Moçambtque Embaixada (Decreto no 76.967. de 31 de dezembro de 1975).
---: OIT - Emenda 1972 (Decreto nv
76.567. de 6 de novembro de 1975).
_ Proteção de Produtores de FOl1'Jgramas - Convenção (Decreto nv
'16.9G6, de 24 de dezembro dê: ...
1975).

. _ República Federal da Alemanha -

Denúncia de acordo (Decreto nc

7,6.904. de 24 de dezembro de

11~73).

_ República Federal da Alemanha Energia nuclear - Acordo '(Decreto n- '76.1395, de Lv de dezembro de
1975J.

.-

S. Tomé e Príncipe - Embalxnda
(Decreto nc "i'{).966. de 31 de dezembro de 1975).
Suriname- Embaixada rnecreto
nv 713 .670. de 25 de novembro de

RESERVA FLORESTAL - Delimitação de área - Estado do Rio de
Janeiro (Decreto n? 76.533, de 3
de novembro de 1&75).
- Delimitação de área - Estado do
Rio de Janeiro (Decreto nc i6.'i34.
de 3 de novembro de 1975).

s
BALARIO - Reajustamento - Outubro (Decreto no 76.4.44. de 15 de
outubro de 1975).
_ Reajustamento - Novembro (Decreto nv 76.569, de '1 de novembro
de 1975).

_ Reajustamento -r- Dezembro (Decreto nv 76.782, de 12 de dezembro
de 1075).

BALARIO EDU CAÇA0 Regulamentação (Decreto nc 706. $'23, de
23 de dezembro de 19-15>'
SECAS - Irrigação -Serra 'Talhada (Decreto ns 7-6.'721, de 3 de dezembro de 1975).
- Irrigação Urandi e Sebastião
Laranjeiras (Decreto nc 76.722, de
3 de dezembro de 1975).
- Irrigação - Vale do Curi (Doere-tc mc 76.446, de 16 de outubro de
1975).

SERVIÇO, PúBLICO - Combustíveis
- Redução do consumo (Decreto
nv 76.703-, . de 2 de dezembro de
1975) .

-01nsultoria Geral da República Estrutura Básica (Decreto nc ...
76.290. de 6 de outubro de 1975).
- Fundo Especial de Publicidade e
Divulgação - Regulamento (Decreto nv 76.6~l3. de 28 de novembro de 19'15) .
- Importação - Administração direta e indireta (Decreto nc 76.405,
de 9 de outubro de 1975).
- Importação, arrendamento mercantil .ou aquisição no mercado interno Alteração dos Decretos
nvs. 7'Ô.406 de 19'15 e 76.407, de
19"75 (Decreto nc 74.704. de 2. de
dezembro de 1975).
- Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica - Estatuto (Decreto
n» 76.(64, de 24 -de novembro de
1S'15).

19'75l.

--

Tratado de Montevidéu - Protocolo (Decreto n« 76.424. de 10 de
outubro de 1975).

-

MA - centro Nacional de Engenharia 'Agrícola (Decreto nv 76.895.
de 23 de dezembro de 1975).
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MEC -

Coordenação Nacional do

Ensino Agrícola - Alteração (Decreto no 76. 43'6, de 14 de outubro
de 1975).
MF - COCITEF -

órgão de Deliberação Coletiva (Decreto ;19 ...
76.811, de 16 de dezembro de 1975L
MP - Excesso de arrecadação
Utilização (Decreto nc 76.(;03, de
24 de dezembro de 1975).
MF - órgãos de Deliberação Cl)letiva (Decreto nv 76.665, de 24
de novembro de 1975-),
MP - SERPRO - Capital (Decreto n- 76.410, de 10 de outubro
de 1975).
MJ - Estrutura Básica (Decreto
nc 76.387, de 2 de outubro de ...
1975),
MPAS - Estrutura básica (Deereto nc 76.719, de 3 de dezembro de
1975),
MRE - Estrutura - Alteração
(Decreto nv 76.758, de 9 de dezembro de 19-75).
MS - Atividades médico-periciais
(Decreto nv 7-6.763 de 9' de dezembro de 1975) .
'
MS - Conselho de Prevenção Antit6xico (Decreto nv 76.363, de 2
de outubro de 19'75).

-

-

-

-

-

-

EXECUTIVO
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Centro Nacional de Informações e Documentação de Transportes (Decreto no 76.435, de 14
de outubro de 1975).
MT - Estrutura básica (Decreto
no 76.412, de 10 de outubro de ...

-

Instituto do Açúcar e do Alcool -Direção e Assistência Intermediárias (Decreto nc 76.911, de 26 dedezembro de 19'75).
- Instituto do Açúcar e do Alcool Transposição e transformação decargos (Decreto no 7,6. 8f'4, de 23de dezembro de 1975).
- Nível Superior - Inclusão de categoria (Decreto nc 76.892, de 23
de dezembro de 1975).
- Observatório Nacional - Transposição e transformação de cargos (Decreto ne 76.893, de 23 dedezembro de 11S75).
- 'I'ransposlção e transformação de
cargos (Decreto nv 76.864, de 17'
de dezembro de 1975).
Educação e Cultura

,~

-

Inclusão de cargos (Decreto n?
7ti.631, de 18 de novembro de

-
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-
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7'6.384, de 2 de outubro de 1975).
!Direção e assessoramento superiores - Retificação (Decreto n úmero 7{}.692, de 2'8 de novembro deIS'lô) .
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Transformação e transposição de empregos (Decreto número 76. 76i2, de '9' de dezembro de

SU/SEP -

1975).

íNDICE REMISSIVO

'"

-

Interior

- DNOS -

- .Transposição e transformação de
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va (Decreto n9 76.6'5i1, de 19 de
novembro de 1975).
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